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ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alcalde: Si els  sembla donarem inici a la sessió plenària del mes d'abril, amb la incorporació en 
aquests moments del senyor Interventor. En primer lloc el que pertoca és aprovar l'acta, hi ha alguna 
observació a l'acta? no?
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 Per tant la donem per aprovada. La senyora Secretària ens parlarà del punt 2 i 3, control i fiscalització 
pel Ple dels òrgans de govern de la corporació, endavant senyora Secretària
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Alcalde: Moltes gràcies, si no hi ha cap observació en aquest punt passaríem a la part resolutiva de la 
sessió, Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació, punt 4
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Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es van nomenar, entre d'altres, els representants 
municipals a les societats i als consells locals sectorials .

En data de 27 de març de 2017, el Grup Municipal  de CiU,  sol·licita que es modifiqui el nomenament 
dels representants municipals corresponents al seu Grup Municipal, en la  persona i organisme 
relacionat:

Consell de la Salut: Meritxell Corbera Vilardebó

Consell de Cooperació i Solidaritat: Esteve Puig i Puig

Comissió de Fira de l’Ascenció: Antoni Arenas Molina

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. I articles 27 i 29 del Reglament 
Orgànic Municipal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Designar en representació del grup municipal de CiU, com a representant del Consell de la 
Salut, la Sra. Meritxell Corbera Vilardebó en lloc del Sr. Xavier Garrell Salat, del Consell Cooperació i 
Solidaritat, el Sr. Esteve Puig i Puig en lloc de la Sra. Marta Camp i Barnau i de la Comissió de Fira de 
l’Ascenció el Sr. Antoni Arenas Molina en lloc del Sr. Albert Canet Calderó.



SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-        Comunicar  aquest acord als referits consells i a la Comissió de la Fira de l’Ascensió i a les 
persones designades  i a les persones que ostentaven la citada representació fins a aquest moment .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província , i al tauler d'anuncis.   

Alcalde: Moltes gràcies. Efectivament, aquesta és una qüestió potestativa del grup municipal, 
òbviament assentim a la seva aprovació.

Aprovat per unanimitat

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia. El punt 
número 5 és un dictamen a partir del qual s'aprova una modificació de crèdit molt especial , és una 
modificació del Pressupost que habilitarà desenvolupar el Pla de Xoc . Endavant senyora Secretària.
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Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 1.550.800,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 12/2017.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 12/2017 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 1.550.800,00€, amb el detall següent:

      



      

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

Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació la regidora de Promoció Econòmica, la senyora Andrea 
Canelo. Té la paraula. Endavant:

La senyora Canelo: Gràcies alcalde i bona tarda a tots i a totes.
Com anunciava la senyora secretària avui portarem a aprovació d'aquest Plenari la modificació del 
pressupost que permetrà disposar dels diners necessaris i en els capítols corresponents per tal de 
tirar endavant el pla de xoc del 2017.
Aquest Pla de Xoc serà el sisè Pla que Granollers tira endavant per acompanyar les persones, per 
acompanyar les famílies, els ciutadans i les ciutadanes de Granollers, que estan patint durament la 
crisi econòmica des de ja fa uns quants anys. I les empreses i les persones emprenedores que són en 



primer terme   que activarà de nou la contractació i farà que poc a poc vagi revertint la situació que 
dissortadament vivim en els darrers anys. 
Aquest consistori va fer una aposta clara i contundent al 2012 dedicant molts recursos el 
desenvolupament d'un conjunt de mesures d'acció social, d'ajut social i de promoció econòmica.  I ho 
va fer i ho ha fet també al llarg de tots aquests anys gràcies a que l'Ajuntament de Granollers gaudeix 
d'una situació econòmica molt saludable tal i com vam poder veure en aquest mateix Plenari el darrer 
mes de març en el debat de la liquidació de l'exercici passat del 2016.
És sabut, però crec que val la pena  remarcar-ho, que aquest no és un Pla de Xoc  ni d'aquesta 
regidora, ni d'aquest equip de Govern, ni tampoc de tots nosaltres,  És un Pla de Xoc de ciutat, i en ell 
hi ha propostes i esmenes de tots i cadascun dels partits que tenen representació en aquest Plenari, 
també d'algun partit que ja no en té, dels sindicats i les organitzacions empresarials que representa el 
teixit econòmic i social de la ciutat i de la comarca . 
És en el si del Consell econòmic i social, on any rere any es discuteixen i s'aprova les mesures a 
continuació intentaré sintetitzar.
En primer lloc destinarem 84.000 mil euros a l'àmbit de l'habitatge, ajuts a la pobresa energètica, al 
sosteniment de la llar i signant de nou un conveni amb l'il·lustre col·legi d'advocats de Granollers per 
tal de continuar amb el servei de mediació de lloguer social i amb el servei d'assessorament a les 
famílies que estan en risc de desnonament en les seves converses en les entitats financeres . 
En segon lloc l'apartat el qual més recursos hi abocarem. Al Foment de l'ocupació, en total 1.137.500 
euros dels quals més d'un milió anirà destinat íntegrament a la contractació de persones, en forma de 
plans d'ocupació, amb tres novetats molt rellevants. En primer lloc els contractes passaran de ser de 
sis mesos a nou mesos, per tant ampliarem el temps que les persones estan contractades per 
l'Ajuntament. La retribució per persona també serà major, els operaris i administratius passaran de 
cobrar 850 euros a mil euros de salari, i els oficials passaran de 1.000 euros a 1.200, per tant també 
increment de temps i increment de salari. I dedicarem més diners a formar a totes aquestes persones i 
a més els treballadors i treballadores d'aquests plans d'ocupació faran fins a cent hores més de 
formació durant el seu contracte. Per tant més recursos i més hores dedicades a la formació. Tota 
aquesta inversió té dos principals beneficiaris: evidentment les persones contractades en primera 
instància, però en segona també ho serà la pròpia ciutat, ja que es millorarà les voreres, les places i 
els carrers de la ciutat, es faran tasques d'arxiu i d'administració en alguns serveis de 
l'Ajuntament,tindrem més agents cívics al carrer, suport i manteniment als equipaments esportius, a 
les escoles bressol i a Roca Umbert, i d'altres activitats que no detallo. Inversió directa doncs, que 
serà fàcilment palpable a la ciutat, ho veurem en les properes setmanes.   
Hem fet créixer amb vint mil euros també les partides previstes perquè les empreses contractin 
persones majors de quaranta-cinc anys i menors de trenta anys. Col·lectius que com sabeu són els 
més afectats per la situació econòmica actual, per tant més afectats i més de l'atur. Diners que 
permetran que més empreses, i per tant més aturats i aturades, puguin ser contractades durant un 
any. l'Ajuntament es fa càrrec del salari d'aquestes persones durant nou mesos a canvi de que 
l'empresa allargui tres mesos més, per tant a les persones treballadors estiguin fins a un any 
treballant.   
En tercer lloc l'apartat de beques i ajuts. 166.000 mil euros, 66.500 euros per beques menjador, 
beques a l'escolaritat a les escoles bressol, els centres educatius públics de primària i secundària per 
material escolar llibres, oferint també suports  psicològics a infants i adolescents, i com a novetat 
enguany, fent créixer en 15.000 euros les beques a les famílies per material escolar i llibres en l'etapa 
de secundària. 
En quart lloc, les subvencions a l'activitat econòmica, 70.000 euros, uns 22.000 euros més que l'any 
passat, per acompanyar les persones emprenedores, assumint els interessos que generin els crèdits 
financers que necessiten per tirar endavant els seus projectes empresarials, contribuint a les 
despeses que suposa l'autoocupació de persones desocupades, la creació de cooperatives i 
societats, i com a projecte destacat col·laborant en el re-empresa, projecte que posa en contacte les 
propietats de les empreses, que per una raó o una altra han decidit tancar els seus negocis, i d'una 
altra banda, les persones emprenedores que volen adquirir un negoci que ja estigui en funcionament. 
Un projecte on Granollers n'és un dels municipis pioners a la província de Barcelona que es fa 
conjuntament amb la CECOT, amb la patronal i amb la Diputació de Barcelona, que ha permès obtenir 
27 casos d'èxit, només aquí a la ciutat, i 60 llocs de treball no destruïts en els darrers anys. 
38.000 mil euros en cinquè lloc, per oferir formació, concretament en l'hoteleria, escenografia i 
sonorització als i les joves que no han assolit la titulació de la ESO i per tant un cop acabin aquesta 
formació, i així ho hem vist en els darrers anys, es poden tornar a incorporar al sistema reglat de 
formació. 
I en sisè i darrer lloc com ja és habitual en cadascun dels plans de xoc que portem editats , aportacions 
econòmiques directes a entitats del tercer sector que fan una feina extraordinària a la ciutat, aportació 



que complementa l'aportació ja  recollida en el propi  pressupost,  a Padis, el xiprer i a Creu Roja, 
enguany amb 44.000 mil euros 5.000 mil més que l'any passat.  
En definitiva, un seguit de propostes que donen continuïtat als plans de xoc anteriors i amb força 
novetats d'enguany que enriqueixen i fan millor aquest document que en breu es convertiran projectes 
en marxa, un cop s'aprovi per aquest Plenari i que revertiran directament a les famílies, en les 
persones i a les empreses de la nostra ciutat i en el nostre entorn més immediat. Aquesta regidora 
cada any ha tingut la voluntat de que els Plans de Xoc fossin documents de suma i modestament per 
assolir aquest objectiu he treballat any rere any. Però tal i com vaig expressar el Consell Econòmic i 
Social, si algun Pla de Xoc és de summa i molt de tots i de totes, és el que avui portem a aprovació.
Agraeixo de veritat tots els regidors i regidores dels diferents grups municipals per les seves 
aportacions i per la voluntat de discussió i debat en alguns casos. Agraeixo a totes les persones que 
formen part del Consell Econòmic i Social per la sinceritat el suport i el treball fet. Agraeixo als meus 
companys i companyes de Govern per la seva capacitat de proposta, però també de generositat per 
tal d'encabir tots els projectes que tenia sobre la taula. I agreixo també especialment a l'equip tècnic 
d'empresa, emprenedoria i  ocupació que han construït en part aquesta proposta, i a en Jordi Táboas, 
el seu director pel seu treball permanent i voluntat de diàleg amb tothom. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, feta la presentació. Donem torn de la paraula, no sé si pel Partit Popular? si? 
endavant senyor Moya, té la paraula:
 

Senyor Moya: Gràcies senyor Alcalde, bona nit a totes i a tots.
En primer lloc m'agradaria retornar-li l'agraïment a la regidora pel  seu tarannà i la seva disponibilitat  
sempre en arribar a consens, i a  acords, i a poder parlar-ne d'aquest temes.
Lògicament no estem contents  de què sigui necessari aquest Pla de Xoc, al final aquest Pla de Xoc 
és necessari per la dura crisi que està patint  la nostra ciutat . 
En els últims anys estem patint a la nostra ciutat una crisi econòmica general que multiplica les 
situacions de persones en atur, vulnerabilitat, exclusió social, arribant inclús al llindar de la pobresa. 
Nosaltres com a grup municipal estem d'acord en aquest Pla de Xoc que se'ns presenta, perquè 
ofereix propostes de millora que integren, que intenta mitigar i atenuar la situació  de crisis i crear 
noves oportunitats a la gent de Granollers. Lògicament no estem d'acord amb la seva totalitat  amb  
alguns canvis que han hagut en aquest nou Pla de Xoc, però nosaltres posem molt en valor el 
consens i la força que fa aquest Plenari amb la seva disparitat política i diferents opinions en fer front 
amb el que parlàvem abans, amb l'atur, la vulnerabilitat, l'exclusió social i la pobresa, amb el qual  el 
nostre vot és a favor.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, endavant senyora Oliver, té la paraula:
 

Senyora Oliver: Gràcies bona vesprada a tothom. 
Bé, nosaltres comencem per un preàmbul i el preàmbul sí que és veritat que han canviat algunes 
cosetes, a  nostre entendre del tot insuficients, com fruit evidentment també de d'això mateix que vam 
viure l'any passat, algunes queixes que vam fer respecte del modus operandis de com s'ha construït 
aquest Pla de Xoc.
L'any passat ens vam queixar no només la CUP sinó altres grups. Ens vam queixar al ple, ens vam 
queixar a Comissió informativa, per tant és veritat que d'una reunió han passat a dues, sí que és 
veritat que hi han algunes pinzellades de modificacions respecte als plans d'ocupació, per exemple. 
Però amb tot i ho parlàvem abans amb en Chakir, perquè coincidíem perfectament, tenim la sensació 
d'estar en un déjà-vu, és a dir, amb  un exercici del dia de la marmota, per tant d'alguna manera 
podríem posar la gravació de l'any passat i probablement acabaríem dient exactament el mateix uns i 
altres. 
Parlem, per tant, sap greu perquè m'acabo reiterant. Parlem d'un sisè Pla de Xoc, sisè, per tant no 
entenem encara com d'una magnitud que parlem d'un milió i mig d'euros i de la previsible continuïtat, 
perquè no s'ha arreglat aquesta situació d'emergència  social com potser que aquest Pla de Xoc, que 
aquest milió i mig encara no s'hagi incorporat dins del   pressupost municipal. Aquesta és una 
pregunta que encara pesa sobre l'ambient. 
En qualsevol cas tenim ja una certa perspectiva històrica, tenim cinc plans anteriors i per tant cap 
d'ells encara no hem aconseguit capgirar la pobresa ni l 'exclusió social, ni l'atur crònic en el qual viuen 
immersos alguns granollerins i granollerines. A més a més d'aquelles persones invisibles que a més a 
més no tenen papers i que per tant no s'ha mogut  la seva realitat quotidiana. Per tant així molt "grosso 



modo" parlem d'un pla de misèria segurament que no capgiren  la misèria que viuen algunes persones 
que tenim a Granollers ergo entenem i aquest seria un dels titulars  a la premsa que seria del tot 
insuficient encara és pal·liatiu, encara és caritatiu i no té  garanties de subvertir aquesta desigualtat 
d'origen. Ho és al nostre entendre i en aquesta és la concepció que planteja la CUP, entre alguns 
altres factors perquè entenem que és una qüestió complexa, és una qüestió que evidentment s'ha de 
tractar des de  molts fronts, però en tot cas, sí que és veritat que si no volem donar error i volem 
subvertir aquesta situació de desigualtat com dic, cal un profund estudi de quines són les desigualtats 
socials  de casa nostra. Per tant com ho vam dir  l'any passat i com continuem dient-t'ho aquest any  
un altre cop, necessitem un pla d'inclusió social o com Esquerra segurament vindrà darrere i recordarà 
que necessitem un pla d'acció social. Diga-li com vulguis, però en qualsevol cas per què diem 
nosaltres això? Doncs perquè entenem que la situació d'emergència social, si no volem que es 
cronifiqui, si la situació de pobresa que vivim a la nostra  ciutat no volem que es cronifiqui, necessita o 
només es podrà subvertir a partir d'un profund coneixement  en concret i com a punt de partida 
d'aquesta pròpia realitat social.
 Per tant, ens cal en aquest Pla d'inclusió social o diguem-li com vulguem, però tot cas estem parlant 
d'un procés d'avaluació diagnòstica de la situació social actual amb aquesta perspectiva de gènere 
perquè, també val a dir, que les mesures no tenen impacte en homes i dones, per tant una avaluació 
ben feta, identificar quines són les necessitats, les demandes i les potencialitats que també n'hi ha, i 
moltes, d'aquestes granollerines i granollerins que parteixen de situació desafavorides i també valorar 
quines són les potencialitats que té doncs el nostre teixit socioeconòmic . 
Per tant estem parlant d'unes mesures primer, d'una anàlisi ben profund i ben rigorós per tal de traçar 
unes mesures que vagin encaminades precisament, a què, a subvertir aquesta desigualtat de partida 
amb la voluntat aquesta d'atacar les causes sistèmiques que no recordem que són causa sistèmiques 
i estructurals que originen aquesta situació.
Per tant des del nostre punt de vista no es tracta tant de fer un Pla de Xoc, si no es tracta de fer un pla 
d'acció que encamini, que vagi encaminat cap a la justícia social i no pas cap a la caritat puntual i 
pal·liativa.  Admetent però que evidentment som absolutament conscients, i per tant partim d'aquesta 
humilitat de que no trencarem pas nosaltres les dinàmiques endèmiques de funcionament, són molts 
anys, són de fet hi ha sis plans de xoc, per tant és un exercici d'alta complexitat, subvertir certes 
dinàmiques que hi ha són endèmiques i absolutament legítimes, la CUP ha posat algunes propostes 
possibilistes, per tant plausibles damunt de la taula que vagin com dic encaminades cap a aquesta 
justícia social.  
En primer lloc té a veure amb el concepte de participació, és a dir, m'hagués agradat que la que la 
regidora Andrea Caneló hagués pogut agrair la participació dins d'aquest Consell per tant escoltar la 
veu directament de les persones que més pateixen, per tant he trobat a faltar: sindicats estudiants, 
hem trobat a faltar LAPE, hem trobat a faltar la PAH, hem trobat a faltar col·lectius feministes que 
puguin aportar la seva veu de gènere; en qualsevol cas aquelles persones que de fet, són directa o 
indirectament o en tot cas partícips d'un procés com podria ser aquest Pla de Xoc.  
 Entenem per nosaltres que una manera d'aplicar un Pla de Xoc és aplicar la fiscalitat progressiva, és 
a dir, tarificacions socials, per exemple des del nostre punt de vista ja triguen en aplicar si de veritat 
volen atacar quines són les  causes d'injustícia que vivim a casa nostra. Plans d'ocupació, 
«estupendo», ens hem quedat encara  justos alguns partits demanaven dotze mesos fins i tot a 
l'assemblea d'aturades demanava dotze mesos perquè entenem que és molt difícil trencar la dinàmica 
de cronificació que viuen molts aturats i aturades, ens hem quedat amb nou, bé, és un primer pas. 
Que proposem també la CUP, doncs que no pot haver-hi cap persona a Granollers que cobri  una 
renda mínima per sota dels 600 euros, per tant aquesta era una de les mesures que posava damunt 
de la taula. 
Altres coses que proposàvem damunt de la taula? doncs per exemple coses que  no fa l'Ajuntament, i 
per tant era una proposta ferma, era fer ofertes municipals de formació per a aquelles persones que no 
tenen la seva situació regularitzada, és a dir, pel sense papers, no poden accedir a les del SOC o a les 
de L'INEM,  per tant per això, volíem oferir-les des del municipi.  
 Algunes mesures preventives, pal·liatives, augmentar el servei menjador bressol fins a l'institut,servei 
menjador des de la bressol fins a l'institut, passant per centres oberts, però fins i tot més enllà del curs 
escolar, ens trobem a Granollers ciutat de 60.000 habitants, que nens i nenes a hores d'ara a l'època 
de vacances es poden trobar que no tenen un plat calent i per tant la sobirania alimentària hauria 
d'estar assegurada.
 És una pena perquè a les persones que treballem a l'institut ho veiem que és una manera molt eficaç 
de prevenir possibles malalties mentals que estan sortint i cada cop més, entre els nostres 
adolescents, i per tant demanàvem un augment significatiu de les partides de suports psicològic. Ens 
hem quedat més enllà d'un augment de 500 euros. 
Quant habitatge, habitatge és un drama no resolt, evidentment aquí calen moltíssimes polítiques 



fermes i decidides quant habitatge, tenint en compte a més la vergonya aquesta xifra 289, ho dic de 
memòria, pisos buits a mans de grans tenidors. Però demanàvem en concret reglament d'habitatges 
d'emergència que garanteixi un sostre per aquestes famílies en risc de desnonament, i a més 
enteníem, i això per acabar, que evidentment tot aquest pla de xoc s'havia de fer,  evidentment per no 
caure en el cinisme de parlar dels pobres o de la pobresa una mica mans plenes.
Tornem a dir-ho i tornem a persistir en la necessitat de baixar alguns dels sous de l'Ajuntament de 
manera directa o indirecta a través d'algunes empreses de les quals treballen per l'Ajuntament i també 
demanem la baixada d'algunes de les partides com per exemple 33% per cent que demanem i 
persistirem demanant-t'hi que són partides que es dediquen als grups municipals. 
Evidentment no podem córrer aquest cinisme i per tant intentem ser una mica, és a dir, no és tant 
buscar les mesures concretes per un pla de xoc sinó intentar buscar un pla  que d'alguna manera 
pugui subvertir aquesta dinàmica absolutament vergonyant d'aquest sistema que avala, doncs un 
sistema en el qual hi ha gent  que viu  situacions de pobresa i pobresa crònica, Per tant subvertir 
aquesta situació de cronificació és una mica l 'objectiu que hauria de tenir aquest consistori.
Gràcies

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans té ús de la paraula el senyor Carmany: 

Senyor Carmany Moltes gràcies senyor alcalde.
Bé, sumar-me als agraïments a la regidoria. Per les trucades, per les reunions i per acceptar 
propostes dels grups de l'oposició.  
La nostra visió d'un Pla de Xoc, entenem que és per pal·liar una necessitat urgent de qui ho necessiti, 
per tant no sé si en aquest Pla de Xoc s'ha de parlar de dinamització, per això  igual  tenim el pla 
estratègic i  allà és on es pot parlar la  recuperació econòmica i de  prendre mesures per recuperar 
econòmicament la ciutat. Nosaltres creiem que és un Pla de Xoc millorat, creiem que és un Pla de 
Xoc, i el que hem d'intentar, és evidentment, arrel de la dinamització, que vagi baixant, perquè això 
demostrarà què Granollers s'està fent  bona feina. Creiem que és un Pla de Xoc on s'amplien 
necessitats bàsiques  pels nostres ciutadans i per la gent que ho necessita. Per tant el nostre vot serà 
favorable.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, senyor El Homrani té la paraula endavant:

 Senyor El Homrani: Bona vesprada a totes i a tots.  
He estat  mirant l'ordre del dia, i estava pensant si em permeten una petita broma, que en comptes de 
parlar del dictamen relatiu la proposta inicial d'expedient de modificació de crèdit tot el nom que li 
fiquem per al tema del  Pla de  Xoc social, a la fi de modificació de crèdit, i ara bé, podria ser un punt 
de donar compte,i ho dic de forma molt respectuosa  entorn de la línia estratègica que ha decidit 
aquest Govern local.
Tu fas una mirada dels diversos Plans de Xoc d'acció social que han hagut des del primer, i veus que 
l'estructura general és la mateixa, probablement té sentit que sigui la mateixa. Però arriba un moment 
que llavors acaba perdent una miqueta  el seu sentit perquè el que ens mostra és una estructura 
continuista des del 2012, la situació és la mateixa, Bé situem l' interrogant. Aquí és un dels elements 
que crec que hem de tenir en compte.
 L'altre element, hi ha una visió a termini. hi pot tenir un sentit si el que estem plantejant i el que estem 
debatent en aquest consistori és un Pla de Xoc. Al final un Pla de Xoc el que es dedica és a  
contrarestar situacions de risc de manera immediata. Però aquí és quan ens  hem trobat  amb la 
companya Maria Oliver de la CUP-CRIDA de Granollers, hem coincidit, tens el punt de déjà-vu, per 
què? perquè jo, l'any passat el nostre grup i crec que diversos grups vam plantejar la necessitat de 
poder tenir una mirada més llarga, de poder plantejar alguns aspecte  que vulguin tenir incidència en, 
ja i el termini, per què? perquè hi han elements que són qüestions més estructurals i que sent 
conscients de les limitacions de l'àmbit municipal pensem que podem construir des d'aquest apartat i 
que aquest intent l'hem de fer.
Nosaltres un dels elements que vertebra les nostres propostes aquest mandat ha sigut la proposta del 
Pla d'Acció del Pla Estratègic d'acció social. Però  no és una proposta  perquè sí o perquè ens agrada, 
sinó en el fons el que volem és en matèria de treball pagar els més vulnerables. Ens cal una mirada 
que ens pugui ajudar a més enllà de pal·liar situacions absolutament necessària que ens pugui donar 
eines per poder canviar aquesta situació no pal·liar, sinó canviar. Sent conscients de les limitacions  
d'aquestes eines  creiem que s'ha d'intentar fer un procés de diagnosis conjunt i consensuat entre el 
teixit social de la ciutat, el teixit econòmic, el teixit polític i els ciutadans i ciutadanes que hi vulguin 
participar, creiem que potser positiu, creiem que marcar unes línies estratègiques de treball en el que 
després s'insereixin les mesures concretes que tirem endavant pensem que pot ser positiu . I és entorn 



d'aquesta voluntat, la qual ho hem anat presentant, ho vam presentar en l'anterior debat del Pla de 
Xoc social, ho vam presentar en el debat que vam tenir entorn  dels pressupostos estem a l'espera de 
l'acord que vam arribar, l'únic que sí que ens preocupa la intervenció del senyor Terrades en l'anterior 
Ple, perquè certament i  si t'has de procurar ser exacte. El senyor Terrades ens va dir:  la regidoria 
responsable de pilotar aquest tema, que és la regidora de serveis socials amb el seu equip, està 
analitzant un document, l'anomenarem així, que quan tingui les línies fixades, entregarem a tots 
vostès, entregarem a Esquerra Republicana perquè era l'acord que teníem també amb vostès, i en 
conjunt per analitzar-ho. Vaig escoltar aquesta  resposta i vaig  pensar: no,  com a mínim nosaltres 
quan vam fer aquesta proposta és per generar una metodologia que ens permeti fer un diagnosis 
conjunt, està claríssim que per dir-ho amb paraules anglòfiles i així sona molt bé, el «Know how « 
l'»expertise» dels serveis socials d'aquest Ajuntament, de promoció econòmica hauran de ser-hi, però 
on volem anar més enllà, volem un procés participatiu, volem que tots els agents socials econòmics 
polítics i ciutadans puguin dir la seva. Estem a l'espera i veurem al final com acaba. Això també ho 
recuperaré el final perquè això explicarà després en la nostra voluntat de vot perquè ho vam dir 
claríssimament fa un any i la temptació de ficar la mateixa intervenció la tenies però sí que han hagut 
canvis i s'han de valorar. Crec que en aquest sentit s'ha de situar. Aprofito això  de la mirada llarga, 
del mig i del termini, de la voluntat d'aquest Pla Estratègic i de l'explicació de com el construïm, potser 
que sigui compartit o no compartit, per entrar en un  altres elements generals que van  explicant el Pla 
de Xoc i la voluntat que hi ha. 
Parlem de participació. Ha sigut el primer element que ha situat la regidora Caneló al respecte és el 
que se li dóna. Nosaltres hem parlat en algunes ocasions probablement tenim visions diferents perquè 
per nosaltres la participació requereix una metodologia d'unes regles del joc d'un  maneres de de fer 
diferent. En aquest sentit que introduïm aquesta idea del Pla d'Acció Social, del pla estratègic social. 
Més que res perquè si no al final acabem amb una participació que en certa manera és limitada,   es 
prenen les decisions i tenen la majoria i es decideix com fer-ho. Però pensem que una participació 
sense una metodologia, sense unes regles del joc, és a dir, jugar a futbol sense saber que hi ha fora 
de joc, o quan treus un corner, el  tires, és una mica estrany, el Consell econòmic i social és un espai 
de concertació, molt bé, però el que plantegem és una participació que vagi més enllà, el que fan a 
molts llocs que són plans de participació amb una metodologia clara. És aquí on hem d'arribar, i aquí 
trobem a faltar  una  decisió més valenta per part  del Govern Local.
L'altre element que situen i que també acaba arrodonint una miqueta tot el sentit de la meva 
intervenció és: hi ha un continuisme, l'estructura és la mateixa, hi ha una visió  molt a curt termini, la 
participació s'emmarquen en l'àmbit del del Consell econòmic i social, és a dir, al final el que fem és 
uns elements que en teoria s'entenen per una excepcionalitat li donem la normalitat, doncs llavors, 
fem-ho, ho introduïm en el pressupost ordinari,és a dir, perquè si no al final t'ho mires i dius: home¡ és 
que hi ha convocatòries de beques que vostès ha explicat que s'han fet, que estan en convocatòria i 
avui estem tenint l'acte aquí, però eren convocatòries que s'han fet, vull dir, per ser exacte, l'ajut en  
material i llibres del cinc d'abril a l cinc de maig, que estem a punt de que s'acabi. Ajuts o 
escolarització a escoles bressols del cinc d'abril al trenta de juny. Està molt bé dius però ja hi estan. 
Doncs si la lògica és aquesta, introduint-m'ho al pressupost, introduint-m'ho de  forma ordinària. Sí, no 
hi haurà aquest espai que crec que és molt interessant de debat, pel fet de fer una modificació de 
crèdit que és el que ens dóna l'oportunitat del debat, per això aquest títol tan estrany del punt tres de la 
modificació crèdit  és el que ens comporta fer aquest debat, però bé és en aquest sentit que demanem 
aquesta visió. 
Després entrant en elements molt concrets de la de l'actual Pla de xoc elements que hi creiem que hi 
ha hagut alguns canvis són positius però que continuen pensant que encara ens quedem curts i 
bàsicament en referiré a l'element que dóna la centralitat el pla de xoc l'element que dóna la centralitat 
el Pla de Xoc social. La centralitat què és, el setanta-cinc, vuitanta per cent, disculpeu que digui la 
xifra exacta, que es destina a plans d'ocupació. Hi ha hagut una passa, es passen dels plans 
d'ocupació de sis mesos a nou mesos, la demanda que va haver-hi en general eren de dotze mesos, 
arribem un punt intermig, dius  una demanda per intentar buscar un punt intermig. Sinó era una 
demanda més basada en  torn a dir, els processos de donar eines de ocupabilitat els ciutadans i 
ciutadanes que tenen la sort de poder gaudir d'un pla d'ocupació pensem que s'ha de fer amb un 
procés temporal més llarg. Després segon element pel qual crec que aquesta proposta bastant 
comuna tant de forces polítiques com d'agents socials. Hi ha una realitat que ens trobem, que és que 
hi ha un col·lectiu especialment el col·lectiu de més de quaranta -cinc anys que és el col·lectiu que més 
ha patit la crisis i que és el col·lectiu que està tenint menys oportunitats d'inserció laboral actualment, 
en el que es troba amb un problema que hi està molt a prop de l'edat de la jubilació de la prestació 
contributiva i que potser que li vagi de mesos el poder tenir dret a una prestació contributiva segons 
les regles de la seguretat social. Doncs ajudem a que aquestes persones puguin acabar arribant 
aquest  mínim de cotització a la seguretat social que els hi permeti tenir el dret a la prestació 



contributiva, perquè si no ens trobarem després una realitat que a mi em preocupa que estic segur que 
tots els vint-i-cinc regidors que estem aquí i regidores ens preocupa, és la situació i ens podem trobar 
que és molta gent que arribi la de jubilació sense prestació contributiva, i això és un drama, La 
situació. Plantejàvem també per això. Amb el tema dels 12 anys i de l'ocupabilitat, nosaltres ho hem 
plantejat i som conscients que és complexe, però és que el que no veiem són ganes de fer-ho, perquè 
no variem la lògica i destinem entre un trenta i un cinquanta per cent de la jornada d'aquestes 
persones a formació, però diem, anem més enllà del que diem quan diem formació, és a dir, perquè no 
aprofitem el decret de mesures flexibilitzadores de la formació professional que permet que tu puguis 
fer una avaluació d'aquesta persona i vegis si li manquen competències concretes per poder acreditar, 
i que li permeti fer un curs d'una unitat formativa d'un mòdul professional concret d'una qualificació 
professional d'una família d'un títol de formació professional i que a la llarga li acabi donant, li obri la 
porta que acabi tenint un títol reglat de formació de l'àmbit de la formació professional. Per què no ho 
fem? per què no aprovem? i som conscients que és complexa, hem dit hi ha diverses mesures: podem 
tirar del nostre teixit social i econòmic ,els sindicats representatius i les patronals tenen un conveni 
amb el SOC amb el qual poden demanar aquests convenis específics d'acreditació, podem fer-ho per 
la via del decret de mesures, tenint institut de formació professional en aquesta ciutat que donen els 
serveis d'avaluació, etcètera. Destinem recursos i mirant com ho fem, perquè? perquè en aquesta 
situació especialment dels majors de quaranta-cinc anys és gent que té unes competències 
professionals molt potents, és a dir, és gent que ha treballat i que coneix un ofici, però que 
habitualment la gent que té més dificultat és gent que no té una acreditació oficial, no té un títol, va 
aprendre l'ofici exercint-lo, no pot facilitar el fet de que li donem aquesta petita part perquè no seria un 
títol complet però una petita part per animar-lo a tornar aquesta formació contínua i després donar-li 
més possibilitats d'ocupabilitat.
És aquest el nostre plantejament i els meus companys m'estan dient que m'estic passant amb el 
temps, habitualment en sóc conscient amb el qual acabo tornant  al principi del tot. L'any passat vam 
dir que no donaríem suport a cap Pla de Xoc social que no estigués emmarcat dintre d'un pla 
estratègic d'acció social. Com que en aquest any encara no està marcat mantindrem el posicionament 
que en tenie l'any passat, ens abstindrem.
Esperem que aquests petits canvis que hem vist aquest any ,el proper any els puguem completar i 
podem variar el nostre vot. 
Moltes gràcies

Alcalde: Moltes gràcies, efectivament si hagués estat al  Parlament, li haguessin, sap allò que fan 
vostès, el llum vermell i aquestes coses però aquí..Bé, en tot cas,  escolti, intentem també administrar 
els  temps la manera que podem.
Per part de Convergència, el senyor Sastre, endavant:
 
 Senyor Sastre: PDECAT-DEMÒCRATES.  

Alcalde: Perdó, em sap greu, intentaré que no torni a passar. 
 
Senyor Sastre: No passa res. En tot cas bon vespre a tothom.
Si que és veritat, i ho han dit alguns grups,  i jo tinc el costum de mirar quan hi ha un tema que és 
recurrent, pressupostos,  ordenances fiscals.., en quest cas el Pla de Xoc, que no sigui  un 
procediment habitual en els ajuntaments, però en aquest  és la sisena edició. Tinc el costum de  mirar, 
repassar, què és va dir anteriorment i que  va dir aquest grup anteriorment sobre  cada un d'aquests 
temes, més que res per mirar de ser al màxim de coherent possible i també  per veure doncs si les 
condicions ambientals, diguem-ne així, han canviat o no.
Per tant jo crec que ser prou breu perquè  en aquest cas doncs sí que penso que hi ha molts elements 
que  es repeteixen respecte del Pla de Xoc anterior. De com s'ha plantejat, de com s'ha treballat i de  
com s'han recollit les propostes dels diferents grups, en concret la d'aquest grup, i per tant com queda 
finalment configurat. 
Cal dir, i això crec que és essencial dir-ho,  que aquests elements repetits que hi ha  en el debat del 
Pla de Xoc, denoten en certa manera que, i això és xocant, l'oposició en aquest cas com a mínim 
aquest grup perquè desconeixen en certa manera també quina era la totalitat de les propostes que 
feien la resta grups. Aquest grup des de l'oposició té una capacitat de reinventar-se major que l'equip 
de Govern, a vegades se'ns ha dit : "Escolteu a vegades fan vostès un copiar-pagar", el senyor 
Terrades  a vegades ho a dit. En aquest cas nosaltres hem intentat, i ho intentem gairebé com a 
costum,  mirar de  replantejar propostes, mirar de readaptar-les, mirar de ser originals, creatius, 
etcètera, etcètera. Malgrat que  donem pel que donem, també eh, i  per tant no podem sempre  innovar 
permanentment amb tot el que diem. 



Perquè la línia en el fons de la proposta d'aquest grup és la mateixa. Nosaltres des del primer 
moment, hem dit dues coses: 
Una, és molt positiu que l'Ajuntament tingui la capacitat de dedicar partides econòmiques a pal·liar 
aquesta situació d'emergència social que  deixa la crisi econòmica que patim des de  2007-2008,  i que 
després ha anat guanyant en  virulència. Però, i aquest és el segon element troncal del nostre discurs, 
el nostre relat,  és molt essencial també que l'Ajuntament tingui la capacitat de canviar situacions 
ambientals, tingui la capacitat de generar polítiques que el que facin és evitar que aquesta situació es 
perpetuï o que es repeteixi en un futur. Per tant, de  dinamitzar, estimular  el teixit econòmic 
empresarial  de la ciutat, que al final el que fa, aquest teixit econòmic i empresarial, que bàsicament 
està fonamentat en les petites i mitjanes empreses, i aquí podríem incloure tipus de ciutat que és fins 
tot en del comerç. Estimular aquest teixit per tal que es generin llocs de treball estables i de qualitat. 
Perquè al final nosaltres ens crèiem  una cosa que es diu ascensor social que és el que permet que 
aquestes persones que ara ho estan passant malament, ho deixin de passar malament, no només per 
ajuts de l' administració en el moment en què pateixen aquesta dificultat, sinó perquè les seves 
condicions de vida  canviïn, i per tant no es vegin obligats a demanar aquests ajuts.
Per tant nosaltres el que plantejàvem, i aquest any ho hem fet de forma més  marcada,  més 
sostinguda, és que aquest Pla de Xoc que nosaltres pensem que estan ja pressupostat i en el 
Pressupost que vam aprovar, si no vaig errat el novembre del 2016. Abans era diferent perquè el 
pressupost sortia bàsicament del romanent de tresoreria i per tant com que això era un element que 
sobrevé quan hi ha la liquidació del tancament del pressupost de l'any anterior, doncs, tenies  aquest 
marge que et feia doncs aprovar-lo en aquestes dates. Sí ara ja el tenim pressupostat en el 
Pressupost, nosaltres pensem que aquestes partides es podrien discutir en aquell moment amb el 
conjunt del Pressupost, em sembla que també ho ha dit el senyor Homrani d'Esquerra. El que faríem 
durant tot l'any natural, és implantar-les.
Doncs el que diem és que aquest Pla de Xoc el poguéssim dividir , no de forma  per la meitat. El Pla de 
Xoc  és d'un milió i mig d'euros. Nosaltres el que fèiem era una proposta de seguir fent una partida  de 
xoc de situació social, d'emergència social, un pla d'acció social, dir-li com  vulguin, que per tant, és la 
línia que es ve  seguint, i aquestes partides que també hi eren, d'estímul de la contractació, de 
formació de persones aturades, de  reciclatge de persones aturades, d' homologació de títols, 
etcètera, etcètera; puguin anar amb un pla a part, que no és ben bé un Pla de Xoc, sinó,nosaltres un 
dia dèiem, internament, un Pla antixoc, o podríem dir-li un Pla d'estímul social, un Pla d'estímul 
econòmic, que el que faci és evitar precisament això  que els hi dèiem abans. Per tant, aquest és  el 
paradigma que nosaltres plantejàvem. 
En tot cas,  sí que hem de dir que l'equip, -perdó retrocedeixo un moment-, deia abans que no era una 
divisió matemàtica per la meitat perquè com que encara tenim una situació i  no ho dic jo, ni tan sols 
ho diuen els serveis socials de l'Ajuntament, sinó que ho diuen les xifres, abans de la crisi si no vaig 
errat, estàvem amb una situació i segurament l'alcalde té més clares les dades que jo, d'uns 2000 i 
escaig  aturats a la ciutat, ara estem amb 4163 si no vaig errat segons les últimes dades del mes de 
març. Per tant estem en el doble d'aturats que teníem abans de crisi, és a dir, el camp per córrer 
també hi és  en l'àmbit de generar ocupació i més si aquesta ocupació, com deia abans és estable i de 
qualitat. Per tan què vol dir que garanteix una certa tranquil·litat en el temps a les persones. 
Com que encara hi ha aquesta situació deia,  el Pla de Xoc no proposem partir-lo per la meitat, sinó 
que sigui asimètric, és a dir que segueixi donant més pes. La proposa que fèiem nosaltres era de, una 
mica més d'un milió d'euros del milió i mig, dedicar-lo  en aquesta acció social, i la resta, per tant 490 
mil euros si no vaig equivocat, dedicar-los aquesta part de més estímul de l'economia i  del teixit 
empresarial. 
En tot cas, sí que constatem i així hem tingut converses amb l'equip de Govern, que ha hagut aquesta 
voluntat d'incrementar aquestes partides que van en la línia d'aquest estímul econòmic el que 
nosaltres des del primer any, jo diria,  hem estat insistint  que s'implantessin en el Pla de Xoc, i com 
que la valoració, malgrat evidentment les diferències i tenint en compte i això és una cosa que he 
repetit moltes vegades i ho repetiré les vegades que faci falta, perquè no cal ser catedràtic de ciència 
política per saber que quan hi ha un Govern amb majoria absoluta i tu tens quatre regidors doncs, 
miracles a Lurdes que diuen,  doncs quan tens la capacitat de poder fer aportacions i l'equip de 
Govern doncs té  la capacitat també de recollir-les i de, en certa mesura enriquir  el Pla de Xoc en 
aquest cas amb la línia discursiva ideològica i al final numèrica que proposen determinat grup, doncs, 
malgrat aquest no seria el Pla de Xoc, que hi hem explicat quin és el que faríem nosaltres, hi donarem 
suport.   
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies,el senyor Terrades del grup municipal socialista , endavant: 
 



Senyor Terrades: Gràcies senyor Alcalde.
Amb una certa brevetat per explicar la posició del grup municipal socialista, que evidentment dóna 
suport en el Pla de Xoc. 
Miri, un pla de xoc és, després d'escoltar els discursos que s'han fet aquesta tarda en el  Ple, recordar 
una cosa que jo crec que és l'obvietat, un Pla de Xoc és un Pla de Xoc. 
En el seu moment es va decidir implementar ,ara farà sis anys, ho recordava la regidora Canelo, en 
concret des  que es va implantar fins avui, doncs s'hauran disposat d'uns  vuit coma un milions d'euros 
per aquestes polítiques destinades a l'emergència social.
Es podia fer de dues maneres. Una amb una decisió del Govern de la ciutat, l'altre cercant,obrint les 
mirades més enllà de la visió que pugui tenir el Govern de la ciutat . 
Per això es va decidir, jo crec que va ser una decisió col·lectiva a proposta del Govern, de l'alcalde, 
que fos el Consell Econòmic i Social el que acabés articulant aquestes propostes del Pla de Xoc , per 
anar a una mirada que anés més enllà del que els regidors que donen suport a l'alcalde poguessin 
tenir i segurament perquè en aquells moments on l'impacte de la crisi era més sever, els vull recordar 
que, els sindicats de classe ens van demanar que bona part, la major part dels recursos d'aquell Pla 
de Xoc que era, això un Pla de Xoc per la situació social que estàvem patint es destinés a plans de 
ocupació. A més us vull recordar que en aquell moment de, fa sis anys no fa pas tant temps, era un 
moment en què les Administracions de rang superior: Govern de l'Estat Govern, Govern de la 
Generalitat, no se  sap ben bé per què havien decidit que no hi havien recursos per plans d'ocupació. 
Es va haver de suplir com moltes vegades fa l'Ajuntament de Granollers, no ara, en aquells moments  
aquest tema. Per això els sindicats em va demanar que bona part dels recursos es destinessin 
justament a generar plans d'ocupació. Tant és així que entre els plans d'ocupació directes més les de 
subvencions a les empreses per contractació de persones podríem estar parlant de que 638 
granollerins granollerines, dones i homes, homes i dones han estat  contractats en aquests plans 
d'emergència. Perquè les polítiques socials nos es reflexen en el Pla de Xoc. Les polítiques socials de 
l'Ajuntament en sentit ampli, el que reflexa és el Pressupost anual de la Corporació. Us vull recordar 
que el Pressupost del 2017 que va ser aprovat per alguns grups  de l'Ajuntament, l'abstenció d'altres, i 
el vot contrari també d'alguns.
En polítiques socials en sentit ampli, que no són només les que gestiona la regidoria de Serveis 
Socials, són trenta-u coma tres milions d'euros. És aquí on es demostren les polítiques socials de 
l'Ajuntament i recordar-los que en aquesta etapa un dels ingressos dels ajuntaments, també del 
nostre, han baixat i per tant, les despeses ordinàries, recursos ordinaris han baixat, com li ha passat a 
totes les famílies, a totes les empreses del país, les úniques partides que s'ha mantingut i han crescut 
han estat les destinades, justament, a polítiques socials.  
Nosaltres seguim pensant que  el Consell Econòmic i Social és un organisme on està bé discutir, 
debatre i formular propostes al voltant de d'aquests temes. És veritat que en les primers Plans de Xoc  
es nodrien de recursos que sortien del romanent de tresoreria però recordaran vostès que ja en els 
darrers dos exercicis el Pressupost ordinari de l'Ajuntament recull  aquestes partides. Bé, en tot cas, 
hem escoltat amb atenció aquests suggeriments que s'han fet que  s'incorporin ja directament en el 
debat pressupostari, no els hi dic ni que sí ni que no, ni tot el contrari  perquè creiem, aquest regidor 
segueix pensant que el Consell Econòmic i Social és un bon  instrument , però bé, ho debatrem.   
Jo sí que crec que malgrat que la situació econòmica ha millorat respecte anys anteriors, això es veu 
amb la xifra de disminució de l'atur que no vol dir que els nous  llocs de treball siguin llocs de treball 
de qualitat, però és veritat que hi han més llocs de treball que anys anteriors. Nosaltres seguirem 
defensant, si no se'ns convenç del contrari, hem de mantenir  plans d'ocupació,  que se n'han de  fer, 
perquè encara hi ha moltes persones la ciutat que s'ho passen molt malament, que segurament sense 
tenir aquesta figura difícilment  trobaran un lloc de  treball, que probablement algunes de les partides 
que doten a través de l'anomenat Pla de Xoc, que hi estan incorporades, no és que siguin cap novetat, 
hi estan incorporades la majoria d'elles a les partides ordinàries, és pot fer el debat i la reflexió de que 
probablement en  el debat del pressupost ordinari es puguin incorporar. Jo sí que crec, els hi vaig 
expressar també en el darrer ple quan parlàvem del romanent de tresoreria, i aquesta també és una 
figura que ja hi està incorporada a la filosofia la mateixa en el pressupost d'enguany de què hem de 
començar a dota, no només de paraula, sinó de més recursos econòmics per fer política, les polítiques 
se sustenten en funció dels recursos que tenen al darrere de dotar programes concrets per a 
desenvolupar polítiques actives de promoció econòmica en dues línies d'actuació, una suggerida pel 
Pla Estratègic  de la ciutat, que és un altre foro de participació de la ciutat ,que és el Foment de 
l'economia innovadora, que intentarem desplegar algun programa en  l'any 2017, i després una altra 
política adreçada a captar inversions productives, Com vostès saben aquest també és un dels acords 
que vàrem arribar en el debat pressupostari amb el grup municipal de Ciutadans, Que també hi 
havíem arribat amb el grup PDECAT-DEMÒCRATES i que al final no es va poder materialitzar perquè 
van decidir  no donar suport en els  pressupostos. Però bé, aquest Govern està obert a reflexionar al 



voltant d'aquestes  línies perquè és veritat que el que cal és captar inversions productives a la ciutat, 
de fomentar l'economia, sobretot la innovadora, perquè és la que té futur, perquè és la que més  
acabarà generant llocs de treball de  qualitat, que jo crec que és el que tots volem.
Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, Per fer la rèplica aquest primer torn té la paraula la senyora Andrea Canelo 
endavant:

 Senyora Canelo: Sí gràcies.
Abans de començar la meva segona intervenció volia explicar a les persones que estan presents i 
també recordar els membres d'aquest consistori quins són les entitats o les persones que formen el 
Consell econòmic i social . 
Per una banda hi ha representació dels comerciants d'aquesta ciutat. Com suposo que saben existeix 
un Fòrum de comerç on hi ha representades totes les associacions de comerciants d'aquesta ciutat, i 
d'aquest Fòrum surt la persona que representa els comerciants en el Consell Econòmic i Social. Hi ha  
els dos sindicats majoritaris, hi ha  totes les patronals i els gremis  empresarials de la ciutat i de la 
comarca, hi ha l'associació de persones aturades, hi ha representació de tots els partits polítics que 
tenen representació al consistori. Per tant,a banda de la cambra de comerç, perdoneu que també se 
m'oblidava.   
Aleshores, jo,  escoltar reiteradament en aquest debat aquests any i altres anys, que el Consell 
Econòmic i Social no és el lloc de debat on es participi i on es pugui fer les aportacions necessàries en 
el Consell Econòmic i Social i per parlar del Pla de Xoc , doncs no hi estic gens d'acord, gens d'acord.
 Aquest Consell,  jo trobo que representa força, vaja segurament és millorable com tot, però els hi vull 
recordar també que, en el Consell Econòmic i Social es va recuperar l'any 2012 després d'uns anys 
d'inactivitat, es va recuperar el 2011-2012, finals del 2011-2012, amb la voluntat precisament que fos 
l'espai de debat i de concertació de totes les accions de polítiques socials i econòmiques d'aquesta 
ciutat. Es va fer, es va recuperar, modificar els seus estatuts, incorporant doncs algunes entitats que 
en el seu moment no hi eren, modificant les que ja no existien i amb el vot favorable de tots els 
membres d'aquest consistori. 
Aleshores, per tant, com tot sempre és millorable, però en tot cas, ens sembla, com deia abans el meu 
company Jordi Terrades, que  aquest és un bon espai precisament perquè tots nosaltres hem decidit 
que sigui un bon espai, per debatre tot el que tingui a veure amb les  polítiques socials i econòmiques 
de la nostra ciutat, i per tant, crec que és molt evident que el Pla de Xoc doncs  està dins de les raons 
principals del propi Consell . 
No em repetiré perquè ho deia el company Terrades, però, evidentment, circumscriure el debat social  
o diguem-ne l'opció o la voluntat social d'aquest Govern en funció del milió i mig que dediquem al Pla 
de Xoc. A mi em sembla, no vull utilitzar la  paraula, com les que vostè ha utilitzat, però en tot cas, 
bastant desagradable, perquè com el meu company deia, més de trenta milions d'euros es dediquen a 
acció social directament des de l 'àmbit de la  meva companya regidora
Maria del Mar Sánchez, des dels àmbits dels diferents regidors i regidores d'aquest Govern, per tant, 
voler fer la caricatura de que el Pla de xoc és el que no és, doncs em sembla bastant desencertat.   
Vostè, senyora Oliver, parlava de caritat i de misèria. Em sap greu que utilitzi aquestes paraules, em 
sap molt greu. Aquest Govern no fa caritat i no dedica diners a misèria. Aquest Govern ha fet una 
aposta molt seriosa de dedicar molts diners, vuit milions en els últims anys a polítiques socials i de 
reactivació econòmica. Que ens ho creiem i ho fan voluntàriament, ho fem perquè  volem, però 
podríem no haver-ho fet també, de fet la majoria de municipis no ho fan, la majoria de ciutats, ni com 
la nostra, ni molt més gran que la nostra, no ho fan per. Per tant, el fet de que ho fem expressa una 
voluntat. Ho fem plegats, tots. Els membres del Consell Econòmic i Social i els membres d'aquest 
consistori. Per tant, torno a dir el que ja he dit, no és una decisió ni d'aquest Govern, ni dels regidors 
que ara mateix estem en aquest consistori, ni dels que estaven al seu moment quan vam començar, 
sinó de tots, de totes les persones que creiem que representem la ciutadania. 
Com el senyor El Homrani aprofita sovint els plens per recordar una obvietat, jo també ho recordaré 
avui. Tenim majoria absoluta, això ja ho sabem, però tot i saber-ho, i que vostè ho recordi 
constantment,  no fa que aquest document i aquesta proposta de Pla de Xoc no sigui un document de 
suma, concertat i participat. Li dic el mateix que abans, podríem fer-ho sols, és una manera també, 
podríem fer-ho sols, però mai ens ho hem cregut. Des del primer dia aquest Pla de Xoc sempre ha 
estat treballat en el Consell Econòmic i Social. Amb millores al llargardels anys, ho reconec. Més 
debat al llarg dels anys, també, més participació fins i tot, però en tot cas si el Consell Econòmic i 
Social no és un espai de participació, doncs aleshores, jo, perdonim  segurament sóc jo que no 
l'entenc, i no entenc gens què és el que opina quan vostè parla tot el temps  de participació.   El Pla de 
Xoc, abans ho deia també company, és un Pla de Xoc amb una visió més a curt i a mig termini. A curt 



termini pel que fa per exemple la contractació, a dues terceres parts de Pla de Xoc és dediquen a la 
contractació de persones amb plans d'ocupació i per tant estem parlant de curt termini, de sis mesos, 
en aquesta edició de nou mesos. Persones que avui estan a l'atur i d'aquí un mes estaran treballant 
per l'Ajuntament. Ho faran durant nou mesos fins al mes de març de l'any que ve. Per tant, això 
podríem dir-ne curt termini, però també hi ha molts diners dedicats accions de mig i llarg termini. 
Polítiques actives d'ocupació, polítiques actives d'activació econòmica d'activació de la contractació, 
que permeten que les empreses puguin contractar com a mínim a un any, i ,probablement, per més 
temps a moltes persones. Deia el número abans en Jordi Terrades. Per tant, no és un Pla de Xoc 
curtplacista,  sinó que és, en part  és curtplacista, i en part en absolut no ho és. Pel que fa els plans 
d'ocupació, vostè parlava de major ocupabilitat, que és un terme que utilitza sovint per parlar dels 
plans d'ocupació. Miri, estem d'acord, els plans d'ocupació són una mesura concreta per contractar 
persones  però que l'objectiu principal que busquen, òbviament a banda, de que les persones puguin 
durant el temps que estiguin contractades treballar, guanyar un sou i fer-ho dignament, és el de dotar 
de major ocupabilitat a les persones que passen per aquests plans d'ocupació. Es tracta de dotar-los 
de formació, d'eines, de capacitacions, per tal  que un cop acabin la contractació puguin acabar 
treballant en aquest o en altres ajuntaments o qualsevol empresa privada del món. Per tant,  ens 
preocupa molt l'ocupabilitat. Precisament aquest és l'objectiu principal, i de fet, si vostè hagués vingut 
a la última reunió del Consell Econòmic i Social, on en vam parlar, sabria que més del 30% de les 
persones que han passat pels plans d'ocupació d'aquests darrers anys, avui estan treballant. No dic 
que sigui gràcies als plans d'ocupació, però en tot cas, si a la capacitació que tenen com a 
professionals i per tant que poden després incertar-se millor en el mercat de treball.  
El regidor Sastre, per puntualitzar només, perquè vostè deia que no tenia coneixement de les mesures 
que han fet, que han proposat la resta de grups municipals. Jo  li dic que sí, que el seu representant en 
el Consell Econòmic i Social disposa de totes les propostes que cadascun dels membres del Consell, 
no només dels partits polítics, sinó de tots els membres del Consell Econòmic i Social van fer, perquè 
ens vam comprometre que així seria, i tots i totes tenim els documents de tots perquè els puguem 
compartir.
Res més, gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del Partit Popular no hi ha intervenció, per part de  la CUP senyora 
Oliver té la paraula, endavant:

Senyora Oliver: Bé, no  tenia previst la veritat intervenir-hi, però, perquè entenc que malgrat la feina 
que s'ha fet, infinita, és clar i és legítim que tenim  posicions de vista diferents i per tant el nostre 
plantejament és un plantejament global i per tant circumscrit dins d 'una acció global més generalitzada 
i per tant amb un plantejament genèric que engloba els  pressupostos en general.   
No puc evitar com m'ha copsat aquesta frase de  "Podríem no fer-ho, és a dir, podríem fer-ho o estem 
fent-ho perquè volem". M'ha copsat infinit aquesta condescendència, pràcticament ofensiva. M'ha 
ofès, perquè en qualsevol cas tinc una pregunta. No és aquesta la seva responsabilitat com a equip de 
Govern combatre precisament la misèria i la pobresa que tenim aquí Granollers? Per tant no ho fan 
perquè volen, ho fan perquè en tot cas és la seva responsabilitat.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Ciutadans alguna intervenció? Per part d'Esquerra el senyor El 
Homrani, endavant:

Senyor El Homrani, intentaré ser breu. 
Ha hagut modificacions entorn dels plans d'ocupació com a eix central que han estat possitius. Abans 
situava els nou mesos. Ha està molt bé el canvi entorn de la política salarial d'aquests plans  
d'ocupació. És una pena que sempre anem a "rebufo",es a dir, aquesta proposta què ja vam situar 
nosaltres l'any passat fins que no l'ha executat la Generalitat no han fet el canvi, sempre anem a 
rebufo, no passa res.
 Crec que ha hagut elements.. 

Alcalde: Perdoni,  ha hagut un moment de desconnexió. Si pot començar a fer la intervenció, la 
referència sobre la Generalitat, perquè veig que els seus interlocutors en aquells moments no estaven 
atents. Em sap greu, si pot repetir.

Senyor El Homrani: cap problema,  He dit que és una bona notícia que s'hagi modificat la política 
salarial als plans d'ocupació. Que l'únic que faig és assenyalar que ja l'any passat es va proposar i no 



es va voler fer. Que anem "rebufo" dels canvis que ha fet en els programes de formació i treball dels 
plans d'ocupació de la Generalitat que hi ha enmercat aquest canvi.  

Alcalde: Jo havia entès això però els companys estaven despistats, sap greu. 

 Senyor El Homrani: Cap problema, ara aquest temps que no conti. les repeticions no conten. 

 Alcalde: el compto per dintre, per a mí, és una comptabilitat interna no es preocupi. 

 Senyor El Homrari: Després, em sap greu i si és el que s'ha interpretat, em sap greu. Nosaltres en la 
nostra  intervenció no discutim l'espai de concertació que és el Consell Econòmic i Social ,el que 
situem és que pensem que en una visió més àmplia fa falta elements més metodològics de 
participació perquè nosaltres en la proposta que situem en torn del Pla Estratègic d'acció social també 
creiem que seria interessant mirar de situar la participació dels ciutadans, i que en aquests àmbits, i 
és de discussió i amb aquest tema no hi estem d'acord, crec que els processos participatius han de 
tenir metodologies molt concretes i molt clares, perquè és la manera d'arribar a resultats. 
A  partir d'aquí, el  Consell Econòmic i social funciona. Aquest any hem fet dues reunions. Sí, a la 
última no hi vaig poder anar, la van convocar a dos quarts de set i a dos quarts de set les 
responsabilitats professionals de cadascú fa que no pugui arribar. Ja està, no passa res. Ho ha dit i ho 
explico perquè tothom ho sàpiga, a dos quarts de set, per desgràcia un senyor no podia estar aquí, hi 
ha d'altres dies que sí que puc ser-hi. Hi ha una Comissió informativa també, accepto, sóc culpable, 
que no acostumo a anar-hi. Per què? perquè a dos quarts de set  no puc arribar-hi. No passa res. 
Forma part del tema. Ja està. 
Més enllà d'això. Obvietat, no és una obvietat, recordo un fet, que vostès tenen majoria absoluta i  és 
així. Els ciutadans de Granollers van decidir -ho així.
El que sí que fico en dubte, perquè aqui m'agafaré a un parell de frases que ha utilitzat el senyor 
Terrades, és:"que nosaltres a vegades tenim aquesta sensació, que ni sí, ni no, ni al contrari crec que 
ho ha dit així, no? És aquest punt que dius, ens quedem sempre a mitges, fem aquests canvis però no 
tenim capacitat. Nosaltres ens hem de frustrar, faltaria menys, no tenim capacitat d'incidència. Ens 
frustrem. Ara, ho fem en un bon sentit. Quan fem les propostes les fem en bon sentit. Quan parlo 
d'ocupabilitat, parlo d'anar més enllà. Fem unes propostes molt concretes i som conscients que són 
complexes. Ara com que no hi ha voluntat entorn d'aquestes propostes més enllà d'alguns canvis, fins 
i tot fem un pla pilot, veiem, ho treballem amb l'escola municipal del treball el tema de  mesures 
flexibilitzadores, parlem amb els sindicats, amb les patronals si volen tirar endavant un acord,  podem 
i demanar un conveni d'acreditacions, però no hi ha aquesta voluntat, no passa res, que no passa res, 
no passa res.   
Ara, el que sí que crec és que el que no es pot plantejar és que les propostes dels altres són amb una 
la voluntat pejorativa ni molt menys. És una voluntat constructiva, arribes a coses i  arribes a no. Jo 
acostumo a intentar fer un exercici en les meves intervencions, que és valorar els punts possitius i els 
punts negatius.  Creiem que fa falta un pla d'acció estratègicament, creiem que fa falta que aquest pla 
sigui participat, creiem que ha de ser el punt d'orientació de les polítiques socials i que el Pla de Xoc 
incorporat en aquestes polítiques socials, ha d'entendre en aquesta lògica. És la nostra proposta, lícita 
i legítima. Igual que és lícit i legítim que hi hàgim forces ho  converteixis  i forces que no . No passa res, 
és el debat polític, és la gràcia del debat polític i després hi hauran propostes que els hi  semblaran 
adequades nostres  i hauran propostes que els hi semblaran bajanades. Ja està, no passa res. 
Sí que situar i respecte les polítiques socials i la  despesa social, nosaltres tenim un càlcul i més o 
menys creiem que estem a 79,12 euros per habitant, estem a la mitjana dels municipis de l'estat 
espanyol. Bé,  m'agradaria perquè formo part d'aquest consistori, perquè visc en aquesta ciutat, que 
arribem als 100 euros per habitant, què és el que el marc dels professionals dels serveis socials diuen 
que és la quantitat bona, i que per desgràcia i ho dic aquí, a Catalunya només arriben sis municipis. 
Sis  municipis estan governats per forces diferents, estan totes les forces polítiques, és el que ens 
agradaria. Són considerades limitacions, igual que es són considerades limitacions de les 
competències municipals.  
Moltes gràcies. 

 Alcalde: Moltes gràcies. Per part de PDECAT-DEMÒCRATES, senyor Sastre: 

Senyor Sastre: Molt bé, només dos puntualitzacions. Respecte, sobretot a les intervencions  del 
regidor Terrades i regidora Canelo.  Respecte el que ha dit la regidora Caneló, que jo no coneixia, 
potser  m'he expresat malament quan jo he dit que no coneixia, no és que no les conegués, si no és 
que ara no les tenia aquí i no les recordo de forma completa.



Per tant, no és que desconegués que han  proposat  els altres grups, perquè també s'han encarregat 
públicament d'expressar quin era el seu posicionament. Simplement, jo no les tinc aquí. Això és el que  
em referia, no volia parlava d' opacitat en aquest sentit. 
Respecte aquest debat, el senyor Terrades ha dit una frase: "Un Pla de Xoc és un Pla de Xoc". És com  
allò "un toro és un toro". És clar, un Pla de Xoc és un Pla de Xoc, però tampoc no podem menysprear 
la capacitat que té un equip de Govern, un consistori de  reformular  aquests plantejaments. 
Evidentment, un Pla de Xoc té una finalitat,  si fem una altra cosa no podem dir  Pla de Xoc, això és 
lògic. Però tenim aquesta capacitat de sortir-nos del guió marcat. El Pla de Xoc, i ho ha recordat la 
senyora Caneló, és una eina de la que s'ha dotat aquest consistori, i que altres consistori i que altres 
ajuntaments no tenen. Si fos el pressupost, li diria: sí, sí, un pressupost és un pressupost i aquí no  hi 
ha res més per dir. Però en aquest cas, sí que tenim aquesta flexibilitat per replantejar com el posem 
sobre la taula. Només aquest element. 
 La segona, quan hem parlat d'incorporar al Pressupost, no, quan hem parlat de debatre el Pla de Xoc 
en el moment en què es debat el Pressupost, no ho volem dir que aquest debat que diguéssim es 
desplaça en el temps, signifiqui perdre el que aporta fer-ho en el sí del Consell Econòmic i social. És 
pot debatre una part del pressupost en un Consell participatiu com és el Consell Econòmic i Social. 
Això, sap com es diu? Pressupost participatiu. Si debatem una part i, n'hi podem incorporar més, que 
és el que anat dient molts grups d'aquest consistori moltes vegades quan debatem el Pressupost, si 
debatem una part del pressupost en Consells participatius, com és per exemple Consell Econòmic i 
Social, ja hi estarem avançant amb una d'aquestes coses a les què es va comprometre l'equip de 
Govern, que és anar pensant o anar estudiant com podem anar implementant processos participatius 
en parts determinades del Pressupost. Doncs miri, ja li posem fàcil una part de la feina, aquesta n'és 
una.
 
Alcalde: Moltes gràcies. Pel grup socialista, el senyor Terrades: 

Senyor Terrades: Si, encara molta més brevetat contestant a tots els grups. 
Sí, miri, és tan obvi. Un Pla de Xoc  és un Pla de Xoc senyor Sastre, com que els pressupostos de 
despesa corrent fins l'any passat, els pressupostos ordinaris estaven amb una magnitud similar a la de 
l'any 2006-2007, és a dir, 10 anys enrere, i malgrat això, una de les prioritats o la prioritat del Govern 
de l'alcalde Mayoral, torno a recordar, és que les partides de polítiques socials amb un sentit més 
ampli que l'acció social concreta, no han baixat mai. Sempre han pujat i altres partides sí. Li puc donar 
fe que l'anterior regidora de Hisenda d'aquest Ajuntament, la senyora Aroa Ortego, doncs rebia les 
pressions de tots els regidors i regidores del Govern i dels que no eren del Govern, per aplicar  més 
despesa, i aquests ajuts també. Les prioritats són les que són.
 Al  senyor Chakir El Homrani li vull negar la major, diu: l'Ajuntament sempre va a "rebufo".Doncs miri, 
no. Perquè quan el Govern de la Generalitat, és veritat que vostès  no en formaven part, sí que li 
donaven suport pressupostari, però no formaven part. Va posar un zero a la partida de plans 
d'ocupació, aquest Ajuntament no va anar a "rebufo". Aquest Ajuntament va posar euros sobre la taula 
per poder contractar  persones de la ciutat i estava en  una situació molt complicada. O sigui  que de 
"rebufo" res de res. Quan el Govern de la Generalitat ha decidit que  els salaris de  la gent que havíem 
de contractar, havia d'estar mil euros, aquest Ajuntament no ha tingut cap problema en equiparar-nos 
en aquesta xifra. Això no s'havia fet en el passat perquè quan la Generalitat, el Govern de la 
Generalitat, el Govern del  nostre país  va decidir que també començava a posar partides 
pressupostàries  per  crear plans d'ocupació, resulta que vam mantenir els mateixos salaris que el 
Govern de la Generalitat per no crear discriminacions entre les persones que contractàvem nosaltres i 
les que es podien contractar a través dels plans  d'ocupació  de la Generalitat. A més a més, una 
política social  claríssima que aquest Ajuntament hagut, no de suportar, perquè està també dintre de 
les nostres prioritats, però que ha hagut de suplementar econòmicament, és allò que el Govern, que 
ara  sí que vostès en formen part, ha deixat de suplementar com les escoles bressol. Que és una 
política social de primer ordre senyor Chakir El Homrani .   
A mí també m'ha copsat infinit, senyora Oliver, la seva afirmació inicial, que ja li ha replicat també  la 
regidora de Promoció Econòmica,  que fem polítiques de caritat. No, no s'equivoqui, no s'equivoqui, 
senyora Oliver. No fem polítiques de caritat i tampoc és la nostra responsabilitat. El que és, és el 
nostre model. És treballar per la justícia social a la ciutat, treballar perquè dintre dels marges que  
tenim a la nostra ciutat les desigualtats socials, que n'hi han, doncs disminueixin. Hi tenim els 
pressupostos que tenim i amb les polítiques que fem intentem que aquestes diferències, aquest gap 
que durant la crisi ha crescut sobretot a la Unió Europea. Un lloc, dos llocs, on ha crescut més estat  a 
Catalunya, de diferències socials disminueixin la mesura del possible a la nostra ciutat, perquè està 
dintre del nostre ADN. Per tant polítiques de caritat, res de res.  



Alcalde: Moltes gràcies. Per cloure el debat la senyora Canelo té la paraula:

 Senyora Canelo: Sí, breument, perquè només vull fer un parell de puntualitzacions i ja passaré a fer la 
cloenda  definitiva. 
 En tot cas comentar que tal com explicava el Jordi Terrades, doncs no, evidentment no anem a 
"rebufo" de la Generalitat. No només pel que li deia el senyor Terrades, sinó perquè el salari que 
cobraran les persones treballadores dels plans d'ocupació  d'aquesta ciutat, i també de la Generalitat, 
per tant de 1000 euros com a mínim, és així perquè tots els municipis membres de la Federació 
municipis hem arribat a l'acord, expressat per part del municipalisme, que les persones contractades 
en plans d'ocupació cobren 1000 euros. No perquè la Generalitat els pagui, sinó perquè els municipis 
hem demanat a la Federació aquest acord i la Federació ha suggerit a la Generalitat que pagui això 
els seus plans d'ocupació ,i per tant aquest Ajuntament no podia  fer altra cosa que fer el mateix, i per 
tant així ho farem.
Vostè deia que no hi havia voluntat d'incorporar mesures no sé si és literal, eh, i que no passava res, 
que eren models, no ara no sé si he perdut el document...potser si. Vostès escrivien  a la proposta que 
li feien arriben aquesta regidora. Abans de res, volia comentar que vostès han fet dues propostes, 
dues. Que era l'acreditació per competències i la de combinar ocupació i formació. La tercera la van 
fer en el Consell Econòmic i Social primer que era fer crèixer en temps els plans d'ocupació, per tant 
van fer dues propostes precedides d'una frase i que li vull llegir , que segur que ho coneix perfectament 
perquè la devia d'escriure vostè o algú del seu grup que deia: "Tornem a insistir en que no donarem 
suport a cap Pla de Xoc o similar que no s'emmarqui dins d'aquest Pla Estratègic d'acció social". 
Òbviament, ni que sigui aquestes dues propostes, és difícil  poder seure a parlar amb vostè i a debatre 
aquestes propostes quan ja directament anuncien per una banda que no  votaran de cap manera 
aquest Pla de Xoc, - i obro parèntesi, a més a més, sabent vostè que l'equip de Govern s'havia 
compromès a tirar endavant aquest Pla d'Acció, per tant no hi havia ni tan sols aquesta excusa, i a 
més a més perquè encara estic esperant que vostè respongui les meves trucades, per tant és difícil 
poder atendre les seves propostes quan,  o no poden venir, que és perfectament legítim que no pugui 
venir a les reunions, però tampoc no contesta al telèfon.  
En mode de resum final. Voldria remarcar que aquest és un Pla de Xoc al qual s'hi destinen més 
recursos que cap altra any. Més d'un 1.540.000 euros destinats a Pla de Xoc, dels quals dos terceres 
parts, una mica més que l'any passat, es dediquen a la contractació de persones. Amb novetats 
destacables, com deia el re-empresa, per tant la  cessió d'empreses que estan en funcionament, a 
empresaris o empresàries que volen ocupar aquestes empreses que ja funcionen per tal de no 
generar més acomiadaments i per tant incrementar l'atur. Amb uns plans d'ocupació que passem de 
sis mesos o nou mesos, per tant que incrementen el temps de la contractació, que incrementaran com 
dèiem abans també el salari i també la formació que rebran, més recursos a la contractació per part de 
les empreses i també amb més beques.  
Per tant, en resum, un sisè Pla de Xoc com dèiem. Sisè  Pla de Xoc que si sumem aquests 1.500.000 
d'euros d'aquest any, en total hauran sigut 8.000.000 d'euros dedicats a aquests Plans de Xoc en els 
darrers anys, dels quals més de 5.000.000 d'euros van destinats a la contractació de persones que, 
pel cap baix, són més de 540 persones. Que s'han pogut atorgar més de 2000 mil beques que 
recordo,  ja  complementen les partides que en el Pressupost estan destinades a beques, per tant no 
són només aquestes 2000 sinó que els plans permeten aquest increment de 2000 beques més i que 
en total s'han pogut formar en els darrers sis anys a més  a més de 600 persones al llarg dels mesos.  
Moltes gràcies.

 Alcalde: Moltes gràcies. És en  tot cas, només molt breument, per agrair l'aportació de tos els grups. 
Efectivament, el debat ens ha explicat que ha estat un treball intens amb aportacions de tots i totes, jo 
vull agrair-les. Les que han pogut ser  incorporades, les que no han pogut ser incorporades. 
L'expressió d'aquesta voluntat de construir un instrument que sigui el millor possible per la ciutadania. 
No només dels grups d'aquest consistori, sinó també vull agrair i vull que consti en acta, tal com ha fet 
la regidora, les aportacions dels agents econòmics i socials, els representants del món de l'empresa, 
representants dels sindicats. Jo crec que hem estat capaços de construir de nou un instrument al 
servei d'aquesta lluita per la igualtat, en definitiva és el que ens mou a la majoria dels que estem en 
aquesta sala. 
En tot cas, és l'hora de la votació. 

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



Alcalde: Passem al punt número sis, senyora Secretària:
 
6666).-).-).-).-APROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT LAPROVAR INICIALMENT L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    13131313////2017201720172017    DE MODIFICACIÓ DELDE MODIFICACIÓ DELDE MODIFICACIÓ DELDE MODIFICACIÓ DEL    
PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per    suplement de crèdits    per un import de 193.172,22€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 13/2017.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 13/2017 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 193.172,22€, amb el detall següent:

      

      



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

Alcalde: No hi ha intervencions en aquest cas. S'ha pogut debatre aquest tema a la Comissió 
informativa. No hi ha cap petició d'intervenció. Si que hi ha petició de votació. 

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13) i C'S (2); i 
10 abstencions dels  Grup Municipals  PDeCAT (4), ERC-AG-AM (3),  CpG-CUP-PA (2) i PP (1)

Alcalde: Passem al punt número set, que és una altra modificació, en aquest cas una modificació de 
plantilla i de relació de  llocs de treball de l 'Ajuntament, endavant senyora Secretària:

7777).-).-).-).-MODIFICACIÓMODIFICACIÓMODIFICACIÓMODIFICACIÓ     02020202////2017201720172017    DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L'Ajuntament en Ple de data 29 de novembre de 2016 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i 
relació de llocs de treball per a l 'any 2017.

Per necessitats de l'organització i d'acord amb la facultat que atorga l'article 72  del Real Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic "En el marc de les seves competències d’autoorganització, les administracions 
públiques estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la 
promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions" i de conformitat amb el que preveu 
aquest capítol. l'article 69  que diu: "1. La planificació dels recursos humans a les administracions 
públiques té com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de 
l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels 
seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat .
2. Les administracions públiques poden aprovar plans per a l’ordenació dels seus recursos humans, 
que incloguin, entre altres, algunes de les mesures següents:
a) Anàlisis de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre 
d’efectius com dels perfils professionals o nivells de qualificació d’aquests .
b) Previsions sobre els sistemes d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de 
treball....."  es proposa la modificació següent:

Es fa necessari per necessitats organitzatives i operatives de funcionament procedir a la  realització 
de  diferents modificacions a la plantilla i relació de llocs  de treball en diverses Àrees .

1111)))) En l'àmbit de l'Àrea de Projectes Estratègics i ComunicacióÀrea de Projectes Estratègics i ComunicacióÀrea de Projectes Estratègics i ComunicacióÀrea de Projectes Estratègics i Comunicació, cal procedir la realització de les 
següents modificacions :  

 1.1 Crear una plaça de personal funcionari de Tècnic/a mitjà/ana en gestió administrativa.

Als efectes pressupostaris corresponents, realitzar la reserva de crèdit, per l'import corresponent de l'1 
de maig al 31 de desembre, a les partides que es detallen a continuació:

J1400/92030/12001    8.225,77 euros
J1400/92030/12100    3.522,21 euros
J1400/92030/12101    6.512,11 euros
J1400/92030/16000    6.164,24 euros

1.2  Amortitzar un lloc de treball de  Secretària de Grups Municipals

2222)))) En l'àmbit de l'Àrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i Economia , cal procedir la realització de les següents modificacions 
:  

 2.1 Crear un lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de Planificació Econòmica, amb CD 18  i CE 18, 



nivell de català C, forma de provisió CM.

2.2 Crear una plaça de Tècnic/a mitjà/ana i un lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana desenvolupament 
rural, amb CD 18 i CE 18, nivell de català C, forma de provisió CM.

Als efectes pressupostaris corresponents, realitzar la reserva de crèdit, per l'import corresponent de l'1 
de maig al 31 de desembre, a les partides que es detallen a continuació:

J2300/41410/13100    21.023,00 euros
J2300/41410/16000      4.362,51 euros

3333)))) En l'àmbit de l'Àrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i Ciutat, cal procedir a la realització de les següents modificacions :  

3.1 Crear un lloc de treball d'Encarregat de jardineria  i amortitzar un lloc de Cap de colla de jardineria. 

Els documents comptables corresponents es faran en el moment de l'adscripció del Cap de colla de 
jardineria.

3.2 Amortitzar dues places d'Oficial jardiner/a,  un lloc de treball d'Oficial jardiner/a i un lloc de treball 
de Cap de colla de jardineria

Als efectes pressupostaris corresponents, realitzar l'anul·lació de la reserva de crèdit que es va fer a 
principis d'any, per l'import corresponent de l'1 de gener al 31 de desembre, a les partides que es 
detallen a continuació:

J3242/17110/12004    8.462,86 euros
J3242/17110/12100    4.312,84 euros
J3242/17110/12101    7.974,26 euros
J3242/17110/16000    9.092,36 euros

3.3  Crear dues places d'Operari/ària jardiner/a i crear  dos llocs de treball de d'Operari/ària jardiner/a.

Als efectes pressupostaris corresponents, realitzar la reserva de crèdit, per l'import corresponent de l'1 
de maig al 31 de desembre, a les partides que es detallen a continuació:

J3242/17110/12005    4.893,23 euros
J3242/17110/12100    2.320,25 euros
J3242/17110/12101    4.699,78 euros
J3242/17110/16000    4.022,96 euros

3.4 Amortitzar una plaça d'Oficial Conductor i crear una plaça d'Operari/ària conductor, quan es jubili 
la persona que l'ocupa actualment.

3.5 Amortitzar un lloc de treball d'Oficial Xofer  i crear un lloc de treball d 'Operari/ària conductor, 

3.6 Amortitzar la plaça de personal laboral de Tècnic Superior ( grup A1 ) i crear  una plaça de 
personal funcionari de Tècnic/a mitjà/ana de mobiliat (grup A2 ) , quan es jubili la persona que l'ocupa 
actualment.

3.7 Crear un lloc de treball de  Tècnic/a mitjà/ana de mobilitat, amb CD 20 i CE 22, nivell de català C, 
forma de provisió CM, fitxa 381.

3.8 Amortitzar una plaça de personal laboral de Tècnic/a mitjà/ana de gestió  i crear una plaça de    
personal funcionari de Tècnic/a mitjà/ana de Serveis i Via Pública 

La plaça de Tècnic/a mitjà/ana de gestió no constava dotada econòmicament a l'annex de personal 
per això cal  realitzar la reserva de crèdit, per l'import corresponent de l'1 de maig al 31 de desembre, 
a les partides que es detallen a continuació:



J3120/15324/12001    8.225,77 euros
J3120/15324/12100    3.922,89 euros
J3120/15324/12101    7.004,48 euros
J3120/15324/16000    6.465,84 euros

3.9 Amortitzar un lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de gestió i crear  un lloc de treball de Tècnic/a 
mitjà/ana de Serveis i Via Pública, amb CD 20  i CE 22, nivell de català C, forma de provisió CM, fitxa 
380.

4444)))) En l'àmbit de l'Àrea dÀrea dÀrea dÀrea d''''Acció Comunitària i BenestarAcció Comunitària i BenestarAcció Comunitària i BenestarAcció Comunitària i Benestar, cal procedir la realització de les següents 
modificacions :  

4.1 Modificar el nom del lloc de treball de Cap de servei de salut pública pel de Cap de servei de salut 
pública i consum.

4.2 Crear un lloc de treball d'Administratiu/va, amb CD 16 i CE 8, nivell de català C, forma de provisió 
CM, adscrit a l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar, derivat de l'amortització del lloc de treball de 
Secretària de grups municipals ( punt 1.3 )

4.3 Amortitzar una plaça de personal laboral de Tècnic/a mitjà/ana de gestió i un lloc de treball de 
Tècnic/a mitjà/ana de gestió i crear una plaça de personal  laboral  d'Educador/a social i un lloc de 
treball d'Educador/a social  amb CD 19 i CE 21, nivell de català C, forma de provisió CM.

La plaça de Tècnic/a mitjà/ana de gestió no constava dotada econòmicament a l'annex de personal 
per això cal realitzar les autoritzacions i disposicions, per l'import corresponent de l'1 de maig al 31 de 
desembre, a les partides que es detallen a continuació

J5120/23101/13100    19.882,29 euros
J5120/23101/16000     6.570,56 euros

4.4 En l'àmbit de Seguretat Ciutadana és necessari :

a) crear tres places d'agent i tres llocs de treball d'agent de la policia local, per tal de donar continuïtat 
als processos de promoció interna en cadena, aprovats a la Plantilla i la Relació de llocs de treball de 
2017,

Aquestes places i llocs de treball s'amortitzaran en el moment en què es faci la provisió definitiva de 
les places de caporal .

b) crear una plaça i un lloc de treball de caporal per tal de donar continuïtat als processos de promoció 
interna en cadena, aprovats a la Plantilla i la Relació de llocs de treball de  2017,

Aquesta plaça i lloc de treball s'amortitzarà en el moment en què es faci la provisió definitiva de la 
plaça de sergent.

5555)))) Modificació del requisit d'accés de F a F/L  per la provisió dels llocs vinculats a les places previstes 
per a la funcionarització de  "F/L" a "F". 

D'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que diu: "1. Són objecte de negociació, en el seu 
àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que 
legalment sigui procedent en cada cas, les matèries següents:
a) L’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques 
que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes .
b) La determinació i l’aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris . .....
k) Les que afectin les condicions de treball i les retribucions dels funcionaris, la regulació de les quals 
exigeixi norma amb rang de llei. .....
2. Queden excloses de l’obligatorietat de la negociació les matèries següents :
a) Les decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats d’organització .



Quan les conseqüències de les decisions de les administracions públiques que afectin les seves 
potestats d’organització tinguin repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics que 
preveu l’apartat anterior, és procedent la negociació de les condicions esmentades amb les 
organitzacions sindicals a què es refereix aquest Estatut....."; en data 7 d'abril de 2017, s'informa a la 
Mesa de Negociació dels canvis proposats. 

D'acord amb els informes emesos per la Cap de Servei de Recursos Humans.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb els articles 37, 69 i 72 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

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

Els articles 291 i 294 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

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

Article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos general de l'Estat per a l'any 2016 on 
diu que " el desenvolupament del procés electoral i la situació d'un Govern en funcions no ha permès 
l'elaboració dels pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017, per el que a partir del 1 de gener de 
2017, d'acord amb l'article 134 de la Constitució, es prorroga automàticament els de l'exercici 2016".

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar  la modificació de la PLANTILLAPLANTILLAPLANTILLAPLANTILLA  amb efectes del dia 1 de maig de 2016:

          1.1 Amortitzar les places de personal laboral d'acord amb el detall següent :

Ens Grup (Cos) Règim Plaça

AJT A1 LF Tècnic/a superior ( quan es jubili la 

persona que l'ocupa actualment) 

AJT A2 V Tècnic/a mitjà/ana de gestió

AJT A2 V Tècnic/a mitjà/ana de gestió

1.2 Amortitzar les  places de personal funcionari , d'acord amb el detall següent :

Ens Escala Subescala Classe Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 V Oficial jardiner/a

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 V Oficial jardiner/a

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

C2 FC Oficial Conductor/a  
(quan es jubili la 

persona que l'ocupa 

actualment) 



          2.1 Crear les places de personal funcionari, d'acord amb el detall següent:

Ens Escala Subescala Classe Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT AE TÈCNICA Mitjana A2 V TM mobilitat (quan s'amortitzi 

la plaça de Tècnic/a Superior)

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

AP V Operari/ària jardineria

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

AP V Operari/ària jardineria

AJT AG TÈCNICA Mitjana A2 V TGM en gestió administrativa

AJT AE TÈCNICA Mitjana A2 V TM serveis i via pública

AJT AE SERVEIS 
ESPECIALS

Personal 
d'oficis

AP V Operari/ària conductor/a 
(quan s'amortitzi la plaça 

d'Oficial Conductor/a)

AJT AE SERVEIS
ESPECIALS

Policia
Local

C2 V Caporal ( Aquesta plaça 

s'amortitzarà en el moment de 

la provisió definitiva resultant 

del procés de promoció interna 

de sergent)

AJT AE SERVEIS
ESPECIALS

Policia
Local

C2 V Agent  (Aquesta plaça 

s'amortitzarà en el moment de 

la provisió definitiva resultant 

del procés de promoció interna 

de caporals)

AJT AE SERVEIS
ESPECIALS

Policia
Local

C2 V Agent (Aquesta plaça 

s'amortitzarà en el moment de 

la provisió definitiva resultant 

del procés de promoció interna 

de caporals)

AJT AE SERVEIS
ESPECIALS

Policia
Local

C2 V Agent  (Aquesta plaça 

s'amortitzarà en el moment de 

la provisió definitiva resultant 

del procés de promoció interna 

de caporals)

2.2 Crear les places de personal laboral, d'acord amb el detall següent:

Ens Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT A2 V Tècnic/a mitjà/ana

AJT A2 V Educador/a social

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar la modificació de la     RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS  amb efectes del dia 1 de 
maig de 2017:



1. Amortitzar els  llocs de treball , d'acord amb el detall següent:

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell 
de 

català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu(
cossos)

Jornada

Cap de colla de 
jardineria

A3 3242 15 15 C2 18 A2 CM F AE JC

Cap de colla de 
jardineria

A3 3242 15 15 C2 18 A2 CM F AE JC

Oficial/a de 
jardineria

A3 3242 14 7 C2 33 A2 CM F AE JC

Oficial/a xofer 
(quan es jubili la 

persona que 

l'ocupa 

actualment)

A3 3111 14 7 C2 239 A2 CM F/L AE JC

Tècnic/a mitjà/ana 
de gestió

A2 2150 18 18 A2 382 C CM L AG/AE JC

Tècnic/a mitjà/ana 
de gestió

A2 2150 18 18 A2 382 C CM L AG/AE JC

Secretari/ària de 
grups municipals

A1 1210 16 9 C2/C1 79 C LD F/L AG/AE JC

2. Crear els llocs de treball, d'acord amb el detall següent:

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell 
de 

català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu(
cossos)

Jornada

Encarregat/da de 
jardineria

A3 3242 17 17 C2/C1 384 A2 CM F AE JC

Operari/ària de 
jardineria

A3 3242 12 1 AP 20 A1 CM F AE JC

Operari/ària de 
jardineria

A3 3242 12 1 AP 20 A1 CM F AE JC

Operari/ària conductor 
(quan s'amortitzi el 

lloc de treball d'Oficial 

Xofer)

A3 3111 12 1 AP 28 A1 CM F AE JC

Educador/a social A5 5120 19 21 A2 215 C CM F/L AE JC

Tècnic/a mitjà/ana 
seveis i via pública

A3 3120 18 18 A2 380 C CM F AE JC

Administratiu/va A5 5200 16 8 C2/C1 387 C CM F/L AG JC

Tècnic/a mitjà/ana de 
Planificació Econòmica

A1 2120 18 18 A2 268 C CM F/L AG/AE JC

Tècnic/a mitjà/ana de A3 3130 20 22 A2 381 C CM F/L AE JC



mobilitat

Tècnic/a mitjà/ana de 
desenvolupament rural

A2 2300 18 18 A2 386 C CM L AE JC

Caporal (Aquest lloc de 

treball s'amortitzarà 

en el moment de la 

provisió definitiva 

resultant del procés de 

promoció interna de 

sergent)

A5 5221 16 30 C1* 155 B CM F AE JC

Agent de la policia local  
(Aquest lloc de treball 

s'amortitzarà en el 

moment de la provisió 

definitiva resultant del 

procés de promoció 

interna de caporal)

A5 5221 15 24 C1* 156 B CM F AE JC

Agent de la policia local 
(Aquest lloc de treball 

s'amortitzarà en el 

moment de la provisió 

definitiva resultant del 

procés de promoció 

interna de caporal)

A5 5221 15 24 C1* 156 B CM F AE JC

Agent de la policia local 
(Aquest lloc de treball 

s'amortitzarà en el 

moment de la provisió 

definitiva resultant del 

procés de promoció 

interna de caporal)

A5 5221 15 24 C1* 156 B CM F AE JC

3.1 Modificar el  requisit d'accés per la provisió dels llocs vinculats a les places previstes per a la 
funcionarització de  "F/L" a "F", dels llocs de treballs següents:

Denominació RLLT

Conserge d'instal·lacions esportives

Tècnic/a auxiliar de laboratori

Tècnic/a superior de salut pública

Tècnic/a especialista d'arxiu

Tècnic/a superior en promoció de la salut

Conserge centre Vallès

Conserge centre Vallès



Conserge IES Escola del Treball

Professor/a d'educació secundària

Secretaria de l'escola de Música

Responsable de programes de selecció

3.2  Modificar el nom del lloc de treball de Cap de servei de salut pública pel de Cap de servei de salut 
pública i consum.

TercerTercerTercerTercer ....    Als efectes pressupostaris corresponents, realitzar la reserva de crèdit, per l'import 
corresponent de l'1 de maig al 31 de desembre, a les partides que es detallen a continuació:

J1400/92030/12001    8.225,77 euros
J1400/92030/12100    3.522,21 euros
J1400/92030/12101    6.512,11 euros
J1400/92030/16000    6.164,24 euros
J2300/41410/13100    21.023,00 euros
J2300/41410/16000      4.362,51 euros
J3242/17110/12005    4.893,23 euros
J3242/17110/12100    2.320,25 euros
J3242/17110/12101    4.699,78 euros
J3242/17110/16000    4.022,96 euros
J3120/15324/12001    8.225,77 euros
J3120/15324/12100    3.922,89 euros
J3120/15324/12101    7.004,48 euros
J3120/15324/16000    6.465,84 euros

QuartQuartQuartQuart.... Als efectes pressupostaris corresponents, realitzar l'anul·lació de la reserva de crèdit que es va 
fer a principis d'any, per l'import corresponent de l'1 de gener al 31 de desembre, a les partides que es 
detallen a continuació:

J3242/17110/12004    8.462,86 euros
J3242/17110/12100    4.312,84 euros
J3242/17110/12101    7.974,26 euros
J3242/17110/16000    9.092,36 euros

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
aquesta modificació de Plantilla i de Relació de llocs de treball . 

Alcalde: És una proposta complexa però analitzada i debatuda a la Comissió  informativa. No hi haurà 
intervencions ni presentacions. Si que hi ha petició de votació.

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13) i C'S (2); i 
10 abstencions dels  Grup Municipals  PDeCAT (4), ERC-AG-AM (3),  CpG-CUP-PA (2) i PP (1)

Alcalde: Passem al vuitè punt que és un punt que no es vota perquè és donar compte d'uns 
nomenaments. Endavant senyora Secretària:

8888).-).-).-).-DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS EFECTUATS PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMADONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS EFECTUATS PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMADONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS EFECTUATS PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMADONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS EFECTUATS PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA    
URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA



Atès que en data 4 d'abril de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número EEEE----1962196219621962////2017201720172017 de 
nomenament pel procediment de màxima urgència.

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.

Atès que en data 4 d'abril de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número EEEE----1963196319631963////2017201720172017 de 
nomenament pel procediment de màxima urgència.

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.

Atès que en data 4 d'abril de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número    EEEE----1981198119811981////2017201720172017 de 
nomenament pel procediment de màxima urgència.

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.

Atès que en data 4 d'abril de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número    EEEE----1983198319831983////2017201720172017 de 
nomenament pel procediment de màxima urgència.

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.

Atès que en data 4 d'abril de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número EEEE----1984198419841984////2017201720172017 de 
nomenament pel procediment de màxima urgència.

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número EEEE----1962196219621962////2017201720172017 relativa a nomenar funcionària 
interina a la senyora María del Socorro Sala SantamariaMaría del Socorro Sala SantamariaMaría del Socorro Sala SantamariaMaría del Socorro Sala Santamaria  com a auxiliar administrativa per a l'execució 
de la campanya de beques, al Servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la part dispositiva de la mateixa 
és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    Declarar de màxima urgència la contractació d 'una Auxiliar administrativa a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà, per a la campanya de beques de menjador , des del dia 31 de març de
2017 al 30 de juny de 2017.
SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Nomenar funcionaria interina, per acumulació de tasques, a la senyora Maria delMaria delMaria delMaria del
Socorro Sala SantamariaSocorro Sala SantamariaSocorro Sala SantamariaSocorro Sala Santamaria     com Auxiliar Administrativa, grup C2, complement de destí 16 i
complement específic 8, a l'Oficina d'atenció al ciutadà, a jornada complerta, per a l'execució
de la campanya de beques de menjador, donat que és una excepció de les previstes a la
resolució d'Alcaldia núm. 146, de 17 de febrer de 2012, i pel procediment de màxima urgència
previst a l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
TercerTercerTercerTercer ....----    Autoritzar i disposar la despesa que suposa el nomenament de la Sra . Maria delMaria delMaria delMaria del
Socorro Sala SantamariaSocorro Sala SantamariaSocorro Sala SantamariaSocorro Sala Santamaria     amb una previsió del 31 de març al 30 de juny de 2017, per
l'import i la partida que es detalla a continuació :
( AD 2536) J2150/92010/14300: 5.557,63.-€
( AD 2163) J2150/92010/16000: 1.728,09.-€
QuartQuartQuartQuart ....    La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al  2017 pels imports i pels



conceptes salarials que es detallen a continuació  :
Sou Brut ( C2 ) 605.25 euros
CD (16) 353.43 euros
CE ( 8) 579.43 euros
CinquèCinquèCinquèCinquè.- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima urgència, a la primera sessió plenària
que es celebri.
SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número EEEE----1963196319631963////2017201720172017 relativa a nomenar funcionària 
interina a la senyora Anabel Roman GarciaAnabel Roman GarciaAnabel Roman GarciaAnabel Roman Garcia com a auxiliar administrativa per a l'execució de la 
campanya de beques, al Servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    Declarar de màxima urgència la contractació d 'una Auxiliar administrativa a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà, per a la campanya de beques de menjador , des del dia 31 de març de
2017 al 30 de juny de 2017.
SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Nomenar funcionaria interina, per acumulació de tasques, a la senyora AnabelAnabelAnabelAnabel
Roman GarciaRoman GarciaRoman GarciaRoman Garcia     com Auxiliar Administrativa, grup C2, complement de destí 16 i complement
específic 8, a l'Oficina d'atenció al ciutadà, a jornada complerta, per a l'execució de la
campanya de beques de menjador, donat que és una excepció de les previstes a la resolució
d'Alcaldia núm. 146, de 17 de febrer de 2012, i pel procediment de màxima urgència previst a
l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
TercerTercerTercerTercer ....----    Autoritzar i disposar la despesa que suposa el nomenament de la Sra . AnabelAnabelAnabelAnabel
Roman GarciaRoman GarciaRoman GarciaRoman Garcia     amb una previsió del 31 de març al 30 de juny de 2017, per l'import i la partida
que es detalla a continuació:
( AD 2536) J2150/92010/14300: 5.557,63.-€
( AD 2163) J2150/92010/16000: 1.728,09.-€
QuartQuartQuartQuart ....    La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al  2017 pels imports i pels
conceptes salarials que es detallen a continuació  :
Sou Brut ( C2 ) 605.25 euros
CD (16) 353.43 euros
CE ( 8) 579.43 euros
CinquèCinquèCinquèCinquè.- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima urgència, a la primera sessió plenària
que es celebri.
SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número EEEE----1981198119811981////2017201720172017 relativa a nomenar funcionària 
interina a la senyora Berta Solé CovesBerta Solé CovesBerta Solé CovesBerta Solé Coves com a mestra d'educació primària a l'Escola Municipal 
Salvador Llobet, la part dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    Declarar de màxima urgència la contractació d 'una Mestra d'educació primària, per
substituir la baixa per incapacitat temporal de la Sra . Adela Salcedo Luque, des del dia 3 d'abril
de 2017 i fins a la reincorporació de la Sra. Salcedo.
SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Nomenar funcionaria interina a la Sra. Berta Solé CovesBerta Solé CovesBerta Solé CovesBerta Solé Coves , com a Mestra d'educació
primària a l'escola municipal Salvador Llobet, amb les retribucions corresponents al grup A2,
complement destí 21 i complement especific 45, a jornada complerta, per a substituir la baixa
per incapacitat temporal de la Sra. Adela Salcedo Luque, des del dia 3 d'abril de 2017 i
mentre la senyora Adela Salcedo Luque romangui en situació d 'incapacitat temporal, donat
que és una excepció de les previstes a la resolució d 'Alcaldia núm. 552, de 26 de juny de
2014, quedant rescindit de forma automàtica aquest contracte amb la reincorporació de la
persona substituïda.
TercerTercerTercerTercer ....----    Autoritzar i disposar la despesa que suposa el nomenament de la Sra . Berta SoléBerta SoléBerta SoléBerta Solé
CovesCovesCovesCoves    amb una previsió del 3 al 7 d'abril de 2017, per l'import i la partida que es detalla a
continuació:
( AD 2338) J4104/32311/12001: 181,05.-€
( AD 2341) J4104/32311/12100: 92.96.- €
( AD 2342) J4104/32311/12101: 109.71.-€
( AD 2344) J4104/32311/16000: 120.05.-€
QuartQuartQuartQuart ....    La treballadora percebrà una retribució bruta mensual pels imports i pels conceptes
salarials que es detallen a continuació  :
Sou Brut ( A2 ) 181,05 euros
CD (21) 92.96 euros
CE (45) 109.71 euros



CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima urgència, a la primera sessió plenària
que es celebri.
SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número EEEE----1983198319831983////2017201720172017 relativa a nomenar funcionària 
interina a la senyora Rosa Pares RamírezRosa Pares RamírezRosa Pares RamírezRosa Pares Ramírez com a auxiliar administrativa per a l'execució de la 
campanya de beques, al Servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    Declarar de màxima urgència la contractació d 'una Auxiliar administrativa a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà, per a la campanya de beques de menjador , des del dia 31 de març de
2017 al 30 de juny de 2017.
SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Nomenar funcionaria interina, per acumulació de tasques, a la senyora Rosa ParesRosa ParesRosa ParesRosa Pares
RamíezRamíezRamíezRamíez    com Auxiliar Administrativa, grup C2, complement de destí 16 i complement específic
8, a l'Oficina d'atenció al ciutadà, a jornada complerta, per a l'execució de la campanya de
beques de menjador, donat que és una excepció de les previstes a la resolució d 'Alcaldia núm.
146, de 17 de febrer de 2012, i pel procediment de màxima urgència previst a l 'article 291 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
TercerTercerTercerTercer ....----    Autoritzar i disposar la despesa que suposa el nomenament de la Sra . Rosa ParesRosa ParesRosa ParesRosa Pares
RamíezRamíezRamíezRamíez    amb una previsió del 31 de març al 30 de juny de 2017, per l'import i la partida que es
detalla a continuació:
( AD 2536) J2150/92010/14300: 5.557,63.-€
( AD 2163) J2150/92010/16000: 1.728,09.-€
QuartQuartQuartQuart ....    La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al  2017 pels imports i pels conceptes 
salarials 
que es detallen a continuació :
Sou Brut ( C2 ) 605.25 euros
CD (16) 353.43 euros
CE ( 8) 579.43 euros
CinquèCinquèCinquèCinquè.- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima urgència, a la primera sessió plenària
que es celebri.
SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número EEEE----1984198419841984////2017201720172017 relativa a nomenar 
funcionària interina a la senyora Nerea Marín RodríguezNerea Marín RodríguezNerea Marín RodríguezNerea Marín Rodríguez    com a auxiliar administrativa pel servei de 
Secretaria General de l'Ajuntament de Granollers, la part dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    Declarar de màxima urgència la contractació d 'una Auxiliar administrativa a la
Secretaria General de l'Ajuntament de Granollers, per afrontar les càrregues administratives
del departament, des del dia 5 d'abril al 4 d'octubre de 2017 i s'estableix un període de prova
de 2 mesos.
SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Nomenar funcionaria interina, per acumulació de tasques, a la senyora Nerea MarínNerea MarínNerea MarínNerea Marín
RodríguezRodríguezRodríguezRodríguez     com Auxiliar Administrativa, grup C2, complement de destí 16 i complement
específic 8, a a la Secretaria General de l'Ajuntament de Granollers, a jornada complerta, per
afrontar les càrregues administratives del departament , donat que és una excepció de les
previstes a la resolució d'Alcaldia núm. 146, de 17 de febrer de 2012, i pel procediment de
màxima urgència previst a l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
TercerTercerTercerTercer ....----    Establir un període de prova de 2 mesos, des de l'inici de l'acompliment de les
funcions contractades.
QuartQuartQuartQuart .-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa que suposa el nomenament de la Sra . Nerea MarínNerea MarínNerea MarínNerea Marín
RodríguezRodríguezRodríguezRodríguez     amb una previsió del dia 5 d'abril al 4 d'octubre de 2017, per l'import i la partida
que es detalla a continuació:
( AD 2536) J2150/92010/14300: 10.761,24.-€
( AD 2163) J2150/92010/16000: 3.305,45.-€
CinquèCinquèCinquèCinquè....    La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al  2017 pels imports i pels
conceptes salarials que es detallen a continuació  :
Sou Brut ( C2 ) 605.25 euros
CD (16) 353.43 euros
CE ( 8) 579.43 euros
SisèSisèSisèSisè.- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima urgència, a la primera sessió plenària
que es celebri.
SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents. 



L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement

Alcalde: Moltes gràcies. 
Doncs estem assabentats d'aquest Decret.  Passem a la Comissió  Informativa de  l'Àrea de Territori i 
Ciutat,  el punt número nou. 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

9999).-).-).-).-APROVAR LES ADDENDES AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVORAPROVAR LES ADDENDES AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVORAPROVAR LES ADDENDES AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVORAPROVAR LES ADDENDES AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR    
DEL CONSORCI BESÒS TORDERADEL CONSORCI BESÒS TORDERADEL CONSORCI BESÒS TORDERADEL CONSORCI BESÒS TORDERA,,,,    EN MATÈRIA DE MANTENIMENT DE LA XARXA DEEN MATÈRIA DE MANTENIMENT DE LA XARXA DEEN MATÈRIA DE MANTENIMENT DE LA XARXA DEEN MATÈRIA DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE    
CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLS COMPLEMENTARISCLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLS COMPLEMENTARISCLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLS COMPLEMENTARISCLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLS COMPLEMENTARIS ....

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

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

Per acord de Ple de 30 de juny de 2014 es va modificar el punt SEGON de l'acord de Ple Municipal de 
29 d'octubre de 2013, en el sentit de modificar la distribució de la despesa anual i d'identificar els 
codis pressupostaris; i el punt tercer del mateix acord, en el sentit de modificar la distribució de la 
despesa plurianual i els codis pressupostaris .

En el punt «Quart.- Modificacions de la delegació i dels treballs complementaris» de la part dispositiva 
de l'acord de delegació, s'estableix la necessitat de ser proposades i presentades pel CBT i aprovades 
pel Ple de l'Ajuntament.

Atesa l'experiència de més de tres anys de prestació del servei de manteniment del clavegueram 
municipal, i també a l'actualització del Pla director en base a les capacitats hidràuliques i l'estat 
estructural de les clavegueres realitzada dins el termini màxim dels dos primers anys de la delegació, 
es necessari d'incorporar un addenda al conveni amb modificació de diversos punts del mateix .

L'Ajuntament de Granollers té interès en l'execució de les obres de Renovació de la xarxa de 
sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó, previstes en el Pla director hidràulic de 
2015, amb una valoració inicial del cost de 462.045,81 €.

En data 20 de gener de 2017, registre d'entrada 2017001420, el Consorci Besòs Tordera va notificar 
l'atorgament de dos subvencions  dins del  "Programa de suport als municipis per a l'execució de les 
obres de clavegueram " per al finançament de les obres de Renovació de la xarxa de sanejament del 
carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó, previstes en el Pla director hidràulic de 2015:

- Resolució P-2016/669/1784 per import de 275.670,19 € per a la renovació de la xarxa de 
sanejament del carrer Camp de les  Moreres.

- Resolució P-2016/669/1785 per import de 140.171,04 € per a la renovació de la xarxa de 
sanejament del carrer Aragó.

L'Ajuntament  té pressupostat per a l'exercici 2017, l'import de 635.800,00 € en l'aplicació 
pressupostària J3100.16000.61904 - Renovació xarxa de clavegueram - dels quals 415.800,00 € es 
financien mitjançant la subvenció específica atorgada pel Consorci Besòs Tordera i 220.000,00 € 
mitjançant operació de crèdit, que en aquest moment es troba sense contractar..

Com a conseqüència de la modificació introduïda per la Llei 28/2014, de 27 de novembre de 2014, per 
la que es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, des del 
passat 1 de gener de 2015 els serveis prestats pel Consorci als ens consorciats es consideren 



operacions no subjectes.

D'acord amb les articles 303 i ss del  Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,  aquestes actuacions s'incorporen com a addenda al 
conveni de delegació.

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

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

- Acord de Ple de la corporació del 30 de juny de 2014, pel qual es modifica la delegació de 
competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de 
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris .

- Article 114.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals, la 
modificació de les delegacions s'ha d'adoptar amb les mateixes formalitats que les exigides per a 
l'atorgament.

- Articles 303 i ss del  Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals

- Llei 28/2014, de 27 de novembre de 2014, per la que es modifica la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la primera addenda al Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el 
Consorci Besòs Tordera per a la Gestió del servei de clavegueram, per a la incorporació de nous 
serveis a la delegació, que es transcriu a continuació , d'acord amb els fets exposats i els fonaments 
de drets invocats:

ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL 
CONSORCI BESÒS TORDERA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM, PER A LA 
INCORPORACIÓ DE NOUS SERVEIS A LA DELEGACIÓ

Granollers,
 
REUNITS:

D’una part el sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit per la  sra. 
Catalina Victory  Molné, secretària de l’Ajuntament de Granollers.

I d’una altra part, el sr. Sergi Mingote Moreno, president del Consorci Besòs Tordera, assistit pel sr. 
Manuel Ramal i Mata, secretari del Consorci.

INTERVENEN:

El sr Josep Mayoral i Antigas, en la seva qualitat d’Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Granollers.

El sr. Sergi Mingote Moreno, en la seva qualitat de president del Consorci Besòs Tordera (en endavant 
CBT), en exercici de les facultats que li assignen els Estatus del CBT i l’acord de Junta general de 
data 20 de maig de 2015.

MANIFESTEN:

I.- Que l’Ajuntament de Granollers en data 29 d’octubre de 2013 en sessió plenària va delegar les 
competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs 
complementaris al CBT (segons document aprovat), i fruit del mateix s’ha procedit a la redacció del 



Pla director de les capacitats hidràuliques i de l’estat estructural de les clavegueres en l’anualitat 
2015, que aquests han posat de manifest la necessitat de procedir a una sèrie d’actuacions i obres en 
la xarxa de clavegueram, per a la seva millora i conservació.  

II.- Que segons consta en el document d’acord, punt QUART. Modificacions de la delegació i dels 
treballs complementaris, s’estableix la necessitat de ser proposades i presentades pel CBT i 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

III.- Que fruït de l'experiència acumulada després de més de tres anys de prestació del servei de 
manteniment del clavegueram municipal, i també a l'actualització del Pla Director en base a les 
capacitats hidràuliques i l'estat estructural de les clavegueres realitzada dins el termini màxim dels 
dos primers anys de la delegació; dóna peu a:

P A C T E S

Primer.- OBJECTE DE L’ADDENDA

És objecte d’aquesta Addenda al conveni establir modificacions i incorporacions al conveni  de 
cooperació entre l’Ajuntament de Granollers i el Consorci Besòs Tordera per a la Gestió del servei de 
clavegueram.

Segon.-  Modificar el punt PRIMER. OBJECTE DE LA DELEGACIÓ en relació al número de jornades 
dels serveis que es relacionen:

A.-  Servei de Manteniment de clavegueram

1. Inspeccions prèvies de l'estat de la xarxa

Enlloc de 48 jornades anuals se'n destinaran 42 jornades.

2. Neteges preventives de la xarxa

Enlloc de 45 jornades anuals se'n destinaran 38 jornades.

3. Neteges preventives d'embornals i reixes

Enlloc de 74 jornades anuals se'n destinaran 94 jornades.

4. Neteges correctives

Enlloc de 55 jornades anuals se'n destinaran 72 jornades.

10. Inspeccions amb càmera de CTTV (Circuït Tancat de Televisió)

Enlloc de 15 jornades anuals se'n destinaran 8 jornades.

11. Diagnosi d'incidències

Enlloc de 15 jornades anuals se'n destinaran 20 jornades.

B.- OFICINA TÈCNICA:

1. Redacció d'informes d'inspeccions amb càmera de CTTV

Enlloc de 4 jornades anuals se'n destinaran 3 jornades.

4. Actualització del Pla Director Hidràulic

L'actualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques realitzada durant els dos primers anys de 
vigència d'aquesta delegació de competències en matèria de manteniment de la xarxa de 
clavegueram municipal; requereix per a la seva plena funcionalitat i efectivitat de cara a la proposta 
continuada d'actuacions de millora a nivell hidràulic, d'una actualització permanent dels fitxers i 
programes informàtics i de les simulacions i anàlisis de les modificacions i incorporacions de nous 



elements a la cartografia de la xarxa de clavegueram municipal que es produeixen en el decurs de la 
prestació del servei.

Es preveu una dedicació estimada total de 5 jornades anuals de manera ponderada d'un tècnic titulat, 
un topògraf i un delineant.

5. Actualització del Pla Director Estructural

L'actualització del Pla Director de l'estat estructural de les clavegueres realitzada durant els dos 
primers anys de vigència d'aquesta delegació de competències en matèria de manteniment de la 
xarxa de clavegueram municipal; requereix per a la seva plena funcionalitat i efectivitat de cara a la 
proposta continuada d'actuacions de millora a nivell estructural, d'una actualització permanent dels 
fitxers i programes informàtics i de les simulacions i anàlisis de les modificacions i incorporacions de 
nous elements a la cartografia de la xarxa de clavegueram municipal que es produeixen en el decurs 
de la prestació del servei. 

Dins aquests treballs es contempla la inspecció d 'un 1% de la xarxa de clavegueram amb assistència i 
suport de càmera de CTTV i la redacció dels informes resultants.  En total, es preveu una dotació 
econòmica unitària que inclou 13 jornades d’inspeccions específiques de CTTV, 3 jornades i mitja per 
a la redacció d’informes i els treballs derivats d’oficina tècnica per a l’actualització amb la intervenció 
ponderada d'un tècnic titulat, un enginyer, un topògraf, un oficial de primera i un delineant.

Tercer. – Suprimir l’apartat  C.- Pla Director  del punt PRIMER. OBJECTE DE LA DELEGACIÓ a 
l'haver estat entregada tota la documentació requerida dins el termini màxim fixat dels 2 primers anys 
de la delegació de competències.

Quart.-  Es modifica el punt  SEGON. VALORACIÓ ECONÒMICA del Manteniment de Servei de 
Clavegueram en els següents termes:

1. Manteniment de Servei de Clavegueram:

A partir dels treballs i operacions exposats anteriorment, definides les seves freqüències i 
periodicitats; i tenint en compte els vigents preus aplicats en la prestació del servei municipal de 
clavegueram; en resulta la següent valoració econòmica per a la prestació anual del servei :
Amb data 28 de novembre de 2014 es va publicar al BOE la L 28/2014, de 27 de novembre per la qual 
es modifica la L37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el Valor Afegit, que va entrar en vigor 
l’1 de gener de 2015.

Aquesta llei recull de forma expressa que no estaran subjectes a l’impost d’IVA els serveis prestats en 
virtut d’encomanes de gestió fetes pels Ens, Organismes i Entitats del sector públic que ostentin, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 4.1.n) i 24.6 del TRLCSP, la condició de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic de l’Administració Pública encomanant, i dels poders adjudicadors 
dependents del mateix.

També disposa que no estaran subjectes a dit impost els serveis prestats per qualsevol ens, 
organisme o entitats del sector públic, en els termes a que es refereix l’article 3.1 del TRLCSP, a favor 
de les Administracions Públiques de la qual depenguin o d’una altra íntegrament dependent 
d’aquestes.

VALORACIÓ ECONÒMICA

(Inclou BI + DG)

Unitats Preu unitari Preu

TREBALLS DE CAMP

1 Inspecció prèvia estat xarxa 42,00 Jornades 327,80 € 13.767,60 €

2 Neteja xarxa 38,00 Jornades 720,50 € 27.379,00 €

3 Neteja embornals i reixes 94,00 Jornades 720,50 € 67.727,00 €



4 Neteges correctives 72,00 Jornades 720,50 € 51.876,00 €

5 Manteniment EB camí Can Rei 8,60 Jornades 720,50 € 6.196,30 €

6 Manteniment equips electromecànics 5,00 Jornades 352,00 € 1.760,00 €

7 Manteniment dipòsit anti-DSU Lledoner 12,00 Jornades 720,50 € 8.646,00 €

8 Neteja canals de reg 1,80 Jornades 720,50 € 1.296,90 €

9 Manteniment drenatges Palou 7,00 Jornades 720,50 € 5.043,50 €

10 Inspeccions puntuals CTTV 8,00 Jornades 546,70 € 4.373,50 €

11 Diagnosi incidències 20,00 Jornades 341,00 € 6.820,00 €

OFICINA TÈCNICA

1 Redacció informes CTTV 3,00 Jornades 552,20 € 1.656,60 €

2 Actualització cartografia 9,00 Jornades 389,40 € 3.504,60 €

3 Redacció informes del servei 10,00 Jornades 306,90 € 3.069,00 €

4 Actualització PD Hidràulic 5,00 Jornades 319,23 € 1.596,16 €

5 Actualització PD Estructural 1,00 Unitats 10.903,20 € 10.903,20 €

TOTAL ANUAL: 215.615,46 €

Aquests 215.615,46 € correspondrien a la prestació màxima anual del servei de manteniment del 
clavegueram municipal per a TREBALLS DE CAMP i OFICINA TÈCNICA amb càrrec a la partida 
J3110.16000.21000 i no inclouen obres de cap tipus.

2. Execució de les obres:

Pel que fa a les obres de reparació, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram existent, i 
per tal d’agilitzar la seva resolució i garantir una actuació eficient; en qualsevol d’ambdós casos serà 
sempre necessari disposar de la consignació pressupostària de l’Ajuntament.  En aquest sentit, 
l’Ajuntament consignarà anualment una dotació pressupostària mínima de 120.000,00 €. Per a 
l'exercici 2017 aquest import serà de 173.754,19 €.

I, en prova de conformitat amb les estipulacions acordades, els representants de les parts convenients 
signen el present document per duplicat i al mateix efecte, en el lloc i la data que s’indiquen.

SegonSegonSegonSegon....  Aprovar la segona addenda al  Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Granollers 
i el Consorci Besòs Tordera per a la Gestió del servei de clavegueram, per a la redacció del projecte, 
direcció i execució de les obres de renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les 
Moreres i carrer Aragó, que es transcriu a continuació , d'acord amb els fets exposats i els fonaments 
de drets invocats: 

ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL 
CONSORCI BESÒS TORDERA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM, PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA 
XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER CAMP DE LES MORERES I CARRER ARAGÓ,  AL 
TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS

Granollers,
 
REUNITS:

D’una part el sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit per la  sra. 
Catalina Victory  Molné, secretària de l’Ajuntament de Granollers.



I d’una altra part, el sr. Sergi Mingote Moreno, president del Consorci Besòs Tordera, assistit pel sr. 
Manuel Ramal i Mata, secretari del Consorci.

INTERVENEN:

El sr Josep Mayoral i Antigas, en la seva qualitat d’Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Granollers.

El sr. Sergi Mingote Moreno, en la seva qualitat de president del Consorci Besòs Tordera (en endavant 
CBT), en exercici de les facultats que li assignen els Estatus del CBT i l’acord de Junta general de 
data 20 de maig de 2015.

MANIFESTEN:

I.- Que l’Ajuntament de Granollers en data 29 d’octubre de 2013 en sessió plenària va delegar les 
competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs 
complementaris al CBT (segons document aprovat), i fruit del mateix s’ha procedit a la redacció del 
Pla director de les capacitats hidràuliques i de l’estat estructural de les clavegueres en l’anualitat 
2015, que aquests han posat de manifest la necessitat de procedir a una sèrie d’actuacions i obres en 
la xarxa de clavegueram, per a la seva millora i conservació.  

II.- Que segons consta en el document d’acord, punt QUART. Modificacions de la delegació i dels 
treballs complementaris, s’estableix la necessitat de ser proposades i presentades pel CBT i 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

III.- Que l’Ajuntament de Granollers té interès en l’execució de les obres de Renovació de la Xarxa de 
Sanejament del Carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó al Terme Municipal de Granollers i 
ambdues activitats previstes en el Pla director Hidràulic de 2015, amb una valoració inicial del cost de 
462.045,81.

IV.- Que l’Ajuntament de Granollers designa mitjançant el present al CBT com a administració actuant 
per a la redacció dels projectes i l’execució de les obres de l’esmentat projecte de renovació .

V.- Que, en base a allò que disposen els articles 303 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals aprovat per Decret 179/95, les entitats locals compareixents acorden 
subscriure entre elles la present addenda al conveni

de cooperació administrativa, per a la realització dels projectes i posterior execució de les obres de 
Renovació de la Xarxa de Sanejament del Carrer Camp de les Moreres i Carrer Aragó al Terme 
Municipal de Granollers.

P A C T E S

Primer.- OBJECTE DE L’ADDENDA 

És objecte d’aquesta Addenda al conveni establir els termes de cooperació entre les entitats signants i 
fixar els termes de la designació com a administració actuant del CBT per a la redacció dels projectes 
i posterior ’execució de les obres de Renovació de la Xarxa de Sanejament del Carrer Camp de les 
Moreres i Carrer Aragó Terme Municipal de Granollers, dins el terme municipal de Granollers.

Segon .- ACTUACIONS DE LES PARTS

1. L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, coma ens titular,  designa a CBT com a administració actuant,  
primer per a la redacció dels projectes de Renovació de la Xarxa de Sanejament del Carrer Camp de 
les Moreres i Carrer Aragó Terme Municipal de Granollers i segon procedint a la seva execució .

2. El CBT redactarà el projecte, farà la direcció de l’obra , la coordinació de seguretat i salut, i 
procedirà a la seva execució, realitzant totes les gestions per compte de l’ens titular i d’acord a les 
normatives vigents.



3. El CBT procedirà a redactar els projectes dels àmbits de referència i amb caràcter previ a 
l'aprovació els facilitarà a l 'Ajuntament, juntament amb un informe, per a la seva validació  pels tècnics 
municipals.

4.  Ambdues parts nomenaran un Responsable tècnic per cada obra per tal de fer el corresponent 
seguiment de la seva execució .

5. L’Ajuntament de Granollers i el CBT convindran la data d’inici de l’execució de les obres .

6. Durant l’execució de les obres, el CBT serà el responsable de la direcció, la coordinació de 
seguretat i salut i, de l’execució de les obres, el qual informarà als tècnics de l’Ajuntament de 
Granollers.

Tercer .- FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS CONVINGUDES

1.L’import inicialment previst, a l’espera de la redacció dels corresponents projectes executius, per a 
tots els conceptes anteriors, és de:

Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Camp de les Moreres
306.300,21 EUR 

Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Aragó
155.745,60 EUR 

Import total de 462.045,81 EUR 

incloent:

Redacció del Projecte executiu o
Replanteig del projecteo
Execució material de les obres o
Costos d’expropiació, servituds de pas, ocupacions temporals i altres derivades del o
procediment d’expropiació (en el seu cas)
Honoraris de la Direcció d’execució de les obreso
Honoraris de la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obreso
Honoraris de la Direcció Ambiental de l’obrao
Honoraris redacció “as built” o

Les funcions corresponents a la Direcció facultativa,  Coordinació de Seguretat i Salut  i Direcció 
Ambiental de les obres les portarà a terme el CBT directament o externalitzant-ho. El CBT es 
compromet a comunicar previ a l’inici de les obres  a l’ajuntament el nom, titulació, etc, dels tècnics 
Directors i Coordinadors de l’obra. 

2. Un cop aprovat definitivament el projecte per part del CBT, serà lliurat als tècnics municipals, els 
quals en donaran el vist-i-plau per poder començar a executar les obres. Si en el decurs de l'execució 
de les obres, es produïssin alteracions o increments no previstos en el projecte s'informarà als tècnics    
municipals els quals n'hauran de donar el vist-i-plau i fer el tràmit corresponent  per tal d'habilitar el 
crèdit corresponent i la posterior  retenció de crèdit de la part incrementada,  la qual serà liquidada per 
l'Ajuntament al finalitzar l’obra.  

A l’hora l’Ajuntament de Granollers s’adherirà a la línia de subvenció del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del Besòs Tordera, de manera que aquest subvencionarà el 90% del cost total de les 
actuacions, inicialment el 90% de 462.045,81 euros,  415.841,23 euros. En el cas que es produeixi 
l'increment esmentat , per causa justificada, el 90% serà sobre el total de l'actuació realitzada,  fins a 
un import màxim de 465.399 euros, d’acord amb el que s’estipula a les bases reguladores del 
programa de suport per Obres de Clavegueram.

Aquest import serà revisable en el cas que l’Ajuntament incrementi el preu del conveni i sol·liciti una 
nova adhesió al programa de suport per Obres de Clavegueram del Consorci.

3. Al finalitzar les actuacions el CBT lliurarà en format digital “l’as built” de les obres executades a 



l’ajuntament. 

4. En cap cas el conjunt de l’actuació (objecte del conveni), podrà superar l’import màxim 
subvencionable. Si en el transcurs de l’execució de les actuacions s’observés que pot haver-hi un 
possible sobrecost, caldrà que de forma conjunta i amb l’antelació necessària, es revisi l’execució de 
les obres i s’ajusti a l’import esmentat, així com quedi recollit en un informe.

5. Si a l’acabament de les obres les despeses esdevenen superiors a les previstes en el punt anterior, 
l’increment resultant, que en cap cas podrà superar en un 10% l´import d´adjudicació del contracte, 
serà assumit per l’Ajuntament, sempre que es tractin d’increments no previsibles amb anterioritat 
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del 
projecte i sempre que existeixi el conforme previ per escrit dels tècnics de l’Ajuntament i l’informe 
favorable de l’interventor de l’ajuntament respecte la dotació pressupostària adequada i suficient per 
afrontar aquesta despesa.

En qualsevol cas, aquest supòsit que s’acaba de descriure, tindrà com a topall o límit, el que fixa 
l’apartat anterior, de no poder superar l’import previst, i que s’especifica al Pacte “Finançament de les 
actuacions convingudes”, primer paràgraf. Si és el cas, s’estarà al que diu l’apartat 4.
     
Quart.- JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA I PAGAMENT

1. El CBT presentarà a l’Ajuntament de Granollers una certificació al finalitzar cadascuna de les obres, 
amb les despeses d’execució, acompanyades dels corresponents documents justificatius.

2. En el cas que es produeixi increment no previst en el Projecte , s'haurà d'incloure a la certificació 
que anirà acompanyat del corresponent document justificatiu

3. L’Ajuntament abonarà al CBT els imports certificats en el termini màxim de noranta dies a partir de 
la data d’aprovaciódata d’aprovaciódata d’aprovaciódata d’aprovació     de la certificació per l’òrgan competent.

Cinquè.- REALITZACIÓ DE LES OBRES I LA SEVA RECEPCIÓ

L’execució material de les obres a que es refereix el present conveni s’ajustarà al projecte aprovat 
definitivament i als plecs que regeixin la licitació .

El CBT traurà a concurs l’execució de les obres, per procediment obert, oferta més avantatjosa, mes 
d’un criteri de valoració. En la redacció del plec de clàusules, l’Ajuntament serà informat pel CBT.

El CBT lliurarà a l’Ajuntament una còpia del contracte signat amb l’empresa adjudicatària .

Sisè.- DURADA I VIGÈNCIA DEL CONVENI

La durada del present conveni s’estendrà fins a la recepció de les obres per part de l’Ajuntament i la 
total liquidació dels compromisos econòmics que es deriven del mateix inclòs el període de garantia 
d’obra establert en un any a comptar des de la data de la seva recepció. Transcorregut aquest termini 
sense objeccions quedarà extingida la responsabilitat del CBT llevat pels danys per vicis ocults 
imputables que no s’extingirà fins als 15 anys de la recepció.

A falta de la redacció del projectes constructius, la durada de les obres s’estima en  cinc (5) mesos a 
comptar a partir de la data de la signatura de l’acta de replanteig de cadascuna de les obres.

Setè.- MODIFICACIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI

Les parts podran modificar, denunciar o rescindir el present conveni per mutu acord.

Vuitè.- CONDICIÓ SUSPENSIVA I RESOLUTÒRIA

Condicionar l’eficàcia del present conveni a que, en compliment de l’apartat tercer, el Consorci Besòs 
Tordera, subvencioni el 90% del cost total de l’actuació amb un import màxim de 465.399 euros (IVA 
inclòs), corresponent a l’actuació i la direcció d’obres i a la existència de crèdit adequat i suficient en el 
Pressupost municipal de l’Ajuntament de Granollers. 



Novè.- RÈGIM JURÍDIC

El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà als ens signataris de conformitat amb les 
previsions acordades, i en allò previst específicament, es regirà per les normes sobre relacions 
interadministratives, legislació en matèria d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
normativa estatal i autonòmica sectorial que sigui aplicable a l’objecte del conveni i per les normes 
generals sobre contractació administrativa que resultin d’aplicació .

Desè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

En paral·lel a la signatura del conveni, es constituirà una comissió de seguiment paritària, integrada 
per dos representants de cadascuna de les administracions intervinents, designats per les parts 
signants. Aquesta Comissió serà l’encarregada d’interpretar el conveni i fer el seguiment coordinat de 
les actuacions, i en concret, les següents funcions:

1. Informar a l’Ajuntament de la redacció dels plecs de clàusules a regir en la licitació de les obres

2. Informar a l’Ajuntament del Seguiment de les obres segons el projecte (es faran les 
corresponents actes de seguiment)

3. Revisió de les certificacions d’obra. El CBT presentarà a l’Ajuntament certificacions mensuals 
amb les despeses d’execució de les obres, per al seu correcte seguiment.

4. Resolució dels problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte a 
l’execució del pactat en el present conveni.

5. Informar a l’Ajuntament de l’anàlisi dels problemes que es detectin, que dificultin el 
desenvolupament de l’actuació, i les decisions preses  per solucionar -los.

Com a criteri general, mensualment  es convocarà reunió entre ambdues parts per a la informació de 
la coordinació, i s’aixecarà acta de la mateixa. En qualsevol moment podrà convocar-se reunió si les 
circumstàncies així ho aconsellen.

Els membres d’aquesta comissió hauran de ser comunicats en el termini de 15 dies des de la 
signatura del present conveni.

Onzè.- JURISDICCIÓ COMPETENT

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present conveni, en 
aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats que
l’han signat, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional del contenciós administratiu .

I, en prova de conformitat amb les estipulacions acordades, els representants de les parts convenients 
signen el present document per duplicat i al mateix efecte, en el lloc i la data que s’indiquen.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Efectuar una retenció de crèdit per un import màxim de 215.615,46 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària de despeses J3110.16000.21000 de l'exercici 2017, en concepte de 
despeses del servei de manteniment del clavegueram municipal per a TREBALLS DE CAMP i 
OFICINA TÈCNICA.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Autoritzar i disposar la despesa per un import màxim de  415.841,23 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària de despeses J3110.16000.61904 de l'exercici 2017, en concepte de 
despeses per a la redacció del projecte, direcció i execució de les obres de renovació de la xarxa de 
sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó i condicionar la resta fins al 100% del cost 
de les obres (46.204,58 €) a l'existència de crèdit d'acord amb el d'acord amb el punts tercer i quart de 
l'addenda al Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci Besòs Tordera per 
a la redacció del projecte, direcció i execució de les obres de renovació de la xarxa de sanejament del 
carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Acceptar les subvencions atorgades pel Consorci Besòs Tordera per al finançament de les 



obres de Renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó, 
previstes en el Pla director hidràulic de 2015,  per import de 275.670,19 € i per import de 140.171,04 €, 
fent un total de 415.841,23 € i imputar en l'aplicació pressupostària J3110.76701.

SetèSetèSetèSetè....- Facultat l'il·lustr. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura de les addendes al 
conveni a què fan referència els acords anteriors.

VuitèVuitèVuitèVuitè....-  Publicar al BOPB les addendes al conveni de delegació de competència a favor del Consorci 
Besòs Tordera.

NovèNovèNovèNovè....    Notificar aquest acord al Consorci Besòs Tordera 

Alcalde:  Serà el regidor de Serveis, el senyor Juan Ma. Segovia qui intentarà posar claredat a la 
proposta, endavant:  Senyor Segovia:

Senyor Segovia:Sí, brevemente. Muchas gracias senyor alcalde.
Buenas noches a todos y a todas. Disculparme con la señora Secretaria, porque esta tarde hemos 
dicho: «A ver si no me «pisas» demasiado la intervención. Voy a intentar resumir brevemente.
El pleno municipal de octubre de 2013, aprobó delegar las competencias en materia de mantenimiento 
de la red de alcantarillado municipal y otros trabajos complementarios a favor del Consorci Besòs 
Tordera por un período de 10 años.
Después de tres años de funcionamiento satisfactorio del convenio, nos encontramos con la 
necesidad de introducir algunas modificaciones en el mismo., como decía la señora Secretaria. En 
concreto:
-Aumentar la cantidad destinada al mantenimiento de la red de alcantarillado, pasando de los 
186.159€ a los 215.615€ para el 2017. 

-Y también aumentar la cantidad dedicada a inversión de renovación de la red existente, hasta los 
173.754€ para el ejercicio 2017, y a la vez se adopta el compromiso de que exista una dotación 
mínima de 120.000€ anuales para esta finalidad hasta el final del convenio.

Estas dos variaciones principales, corresponden a la primera adenda y al aumentar los importes 
dedicados al convenio, nos posibilitan poder pedir una segunda subvención al Consorci Besòs 
Tordera, para realizar aún más obras de renovación de la red existente. Justamente esto, es lo que se 
contempla en la segunda adenda, en la que gracias a la subvención otorgada por el Consorci Besòs 
Tordera,  se podrán realizar obras de renovación por  un importe total previsto de 462.045’81€. De los 
cuales el Ayuntamiento recibirá 415.841’23€ como subvención.Es decir, el 90%  del coste total de las 
obrasEn concreto, estas obras de renovación serán en las calles Aragó y Camp de les Moreres, obras 
ya previstas en el Pla Director Hidràulic elaborado en el 2015.Entendemos que son unas adendas que 
mejoran las vías existentes de colaboración con el consorcio, a la vez que representan un impulso 
importantísimo de un servicio tan poco visible en lo cotidiano , pero a la vez tan necesario.
Alcalde: Moltes gràcies. Hi ha demanades intervencions, en aquest cas per part de la CUP, segur? 
sí?. Endavant:  

Senyor Navarro: Bé bona nit a  tothom.  
Nosaltres, bé, ens abstindrem perquè valorem la importància de les millores que es proposen en 
aquestes addendes. Sí que volíem fer una reflexió que, bé, essent repetitiva però per a nosaltres és 
important en el sentit que aquests consorcis el que representen, pel que fa a acords amb consorcis o 
amb institucions que no són del tot clares. Voldríem recordar que el Consorci del Besòs està escrit a 
l'àrea metropolitana de Barcelona. Un organisme opac, denunciat, entre altres coses per les dietes 
que cobraven els senyors i senyores polítics que hi assistien a les seves reunions. Granollers és fora, 
és al marge de la ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona, malgrat això, ha decidit cedir la gestió  
de la depuració d'aigües a aquest Consorci. Aquest l'ha externalitzat la gestió a l'UTE  Sorigué. Per 
tant, serien aquests elements els que ens porten  a l'abstenció. Sabem que és un Consorci que ve de 
lluny, del 2013 i que té deu anys per endavant, malgrat això, aquesta no és la manera de fer que 
creiem més adequada a l'hora de gestionar el diner públic i els impostos que paguem els granollerins i 
granollerines. 
Gràcies  

Alcalde: Algú altre que vulgui intervenir?, no? grup socialista potser?  



Senyor Terrades: Recordar-li al senyor Navarro  que el Consorci del Besòs és un organisme que fa 25 
anys aproximadament que es va crear, 25-27, que em corregeixi el senyor Camps. És un Consorci 
format per administracions públiques i que la adscripció a l'àrea metropolitana, com vostè diu, no és 
que ho hagi decidit el Consorci de Gestió, sinó que és una decisió fruit de l'Arsal? Nosaltres hi estem 
en contra del Ministre d'Hisenda de l'estat espanyol. 

 Alcalde: Senyor Segovia vol intervenir? Jo aquí sí que em sento obligat a intervenir.
Crec que hi ha coses que val la pena dir-les en veu alta.  El Consorci per la defensa del Besòs ha  
estat un instrument clau en aquesta ciutat,en aquesta comarca, en aquest país a l'hora de generar un 
model de gestió i models  transformació de la realitat . 
El Consorci neix d'una reflexió que fa el municipalisme en temps molt difícils, principis dels vuitanta, 
en el qual, vam dir en veu alta coses que els hi costava sentir en el Govern de la Generalitat. Els vam 
d'explicar que els rius no saben de termes municipals. Va haver-hi un esforç molt potent del 
municipalisme, més enllà del que desitjaven els poders establerts, és agrupar-se per construir una 
història capaç de fer dels rius un elements vius. El Consorci del Besòs és l'autor material de la 
recuperació del riu Besòs, i per tant  em sap greu que se'l qualifiqui com un instrument opac. Aquest 
element, primer per l'Anna Maria Palé, després per la Montserrat Tura. Ha estat un instrument bàsic 
perquè avui torni haver-hi  vegetació al riu, perquè tornin a haver-hi flora i fauna al riu Congost perquè 
sigui un espai que s'hi pugui passejar, pel que s'hi pugui viure. I, a més a més, va ser un Consorci 
municipal i municipalista que per primera vegada hi va haver de recórrer a la justícia Europea. Va 
gestionar, va  tenir la capacitat per a ser  concessionat per la Generalitat del Consorci, per gestionar 
una depuradora. És el primer  àmbit en que el municipalisme té tanta força i té una expressió tan nítid i 
tan clara, que la Generalitat ha d'assumir el seu paper i l'ha de posar en el frontispici de tot el treball 
de sanejament de  tota la conca del Besòs. I òbviament, que es faci referència a l'adscripció 
obligatòria  via Decret, per llei, en aquest cas per una llei  molt especial del Ministre Montoro, per 
parlar d'opacitat jo ho trobo desafortunat. 
En tot cas, s'ha demanat la votació.  

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13) i C'S (2); i 
10 abstencions dels  Grup Municipals  PDeCAT (4), ERC-AG-AM (3),  CpG-CUP-PA (2) i PP (1)
 

Alcalde: Passem al punt número deu. És un dictamen també de Serveis Municipals en el qual s'aprova 
la liquidació per enguany, perdó, per l'exercici passat del Conveni del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i els ajuntaments de Canovelles, Granollers, la Roca del Vallès, les Franqueses del 
Vallès, altres institucions i entitats. Endavant:

10101010).-).-).-).-APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI IAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI IAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI IAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I    
SOSTENIBILITATSOSTENIBILITATSOSTENIBILITATSOSTENIBILITAT ,,,,        LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLES,,,,        
LLLL''''AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DE LA ROCA DELAJUNTAMENT DE LA ROCA DELAJUNTAMENT DE LA ROCA DELAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL    
VALLÈSVALLÈSVALLÈSVALLÈS,,,,    LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERSSAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERSSAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERSSAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS,,,,    ANYANYANYANY    
2016201620162016

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

El 22 de desembre de 2015 per acord de Ple es va aprovar procedir el tercer protocol addicional al 
Conveni, així com la pròrroga del mateix per el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2016. 

L’acord primer del Conveni determina que l’objecte del mateix és definir les actuacions de les parts 
per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers, 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 del Conveni 
dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera de la línia Sant Feliu de Codines 
-Barcelona, amb filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 1878; B - 102), del 
qual n’és concessionària l’Empresa Sagalés, SA. A tal efecte es defineixen les línies, els itineraris, les 
freqüències de pas i les parades del servei, així com la tarifació, el règim de finançament que 
garanteixi al concessionari l’equilibri econòmic necessari i la resta d’obligacions de les parts . 

Les línies objecte del servei que es liquida del  2016, són les següents:
L1. Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa-Bellavista
L3 Plaça Europa-Estació de França
LXQ Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”  

Segons l’acord tercer, referit a les actuacions de les parts, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, va autoritzar a l’Empresa Sagalés SA les modificacions necessàries 
en les condicions de prestació d’aquest servei i l’empresa es compromet a la prestació dels serveis 
objecte del conveni, en les condicions fixades pel Departament de Territori i Sostenibilitat en la 
resolució de 27 de desembre de 2012. 

D’acord amb el règim econòmic i finançament del servei, correspon al Departament de Territori i 
Sostenibilitat i els Ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la 
Roca del Vallès, el finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en el Conveni. 
L’aportació econòmica dels Ajuntaments serà calculada com la diferència dels costos estimats 
d’explotació del servei anual, que es detallen a l’annex 2 del conveni, i els ingressos obtinguts per 
l’explotació.

L’actualització de les aportacions anuals màximes a realitzar per al finançament del servei es 
determina a les addendes al Conveni aprovades anualment, de conformitat amb els pressupostos 
aprovats. 

Per al període 1 de gener a 31 de desembre de 2016 el tercer protocol addicional al Conveni 
determina que les aportacions econòmiques per repartiment del dèficit de les línies L1, L20, L21, L22 i 
L3 de Granollers, s’efectuaran de conformitat a les quanties que es detallen: 

Ajuntament de Granollers : 709.588,73 €
Ajuntament de La Roca del Vallès   40.365,58 €
Ajuntament de Les Franqueses :   96.544,48 €
Ajuntament de La Roca : 199.851,24 €

En el supòsit que l’import total a satisfer sigui superior a l’import inicialment previst, els Ajuntaments 
procediran a abonar la desviació corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat en el 
segon protocol addicional aprovat per l’any 2015 i vigent a data actual.

Així, per a l’exercici del 2016, el dèficit de les línies L1, L2, L21, L22 i L3 de Granollers es distribueix 
entre els ajuntaments amb els nous percentatges definits a l’Annex 3 del segon protocol addicional al 
Conveni:    

Ajuntament de La Roca 3,88%
Ajuntament de Canovelles 19,21%
Ajuntament de Les Franqueses 9,28%
Ajuntament de Granollers 67,63%

En l'acord 3r. de l'addenda es regula la forma de liquidació del servei i s'estableix que els ajuntaments 
realitzaran una aportació econòmica mensual per períodes vençuts corresponent a una dotzena part 
del dèficit anual inicialment previst .

L’empresa Sagalés S.A., ha presentat la documentació corresponent a la liquidació de les línies que 
pertoquen a l’Ajuntament de Granollers de l’exercici 2016.



D'acord amb l'informe emès pel director de  Serveis Municipals, Mobilitat i Via Pública el 7 d'abril de 
2017,  es presenta una taula resum, amb la desviació que hi ha hagut entre les dades finals de 
l’exercici, aportades per l’empresa Sagalés, i l’estimació inicial per l’exercici 2016 recollida als 
annexos 2 i 3 del tercer protocol.

 LIQUIDACIÓ 2016

Previsió Total 
Servei (Annex 

3)
Previsió 

Granollers
Resultat Total 

Servei
Resultat 

Granollers

DESVIACIÓ 
Granollers 

Liquid. 
Previst

(1) Costos servei 1.905.935,53 1.288.984,20 1.876.372,42 1.269.146,04 -19.838,16

(2) Ingressos tarifaris Servei 896.980,48 606.627,90 881.493,28 596.153,91 -10.473,99

(3) Ingressos publicitat 21.168,00 14.315,92 23.981,05 16.218,38 1.902,46

(4) DÈFICIT EXPLOTACIÓ 987.787,05 668.040,38 970.898,09 656.773,75 -11.266,63

       

(5) Nombre de viatgers 1.084.313  1.100.475   

(6)
Venda Títols T10 monomodals jubilats i 
estudiants (núm.) 30.013  30.357   

       

(7)
Subvenció Títols T10 (jubilats, estudiants i 
esdeveniments...) 52.562,98 35.548,35 55.307,25 37.404,29 1.855,94

       

(8) Despeses específiques 6.000,00 6.000,00 4.800,00 4.800,00 -1.200,00

       

(9) Aportació total (4+7+8) 1.046.350,03 709.588,73 1.031.005,34 698.978,04 -10.610,69

(7) Annex 3 del tercer protocol addicional al Conveni: “Repartiment dèficit econòmic de les línies L1, L2, L21, L22, i L3”.  
Subvenció dels títols T10 (1,5 euros x títol T10 jubilats i estudiants, més 0,75 euros x títol T-esdeveniments) 

El resultat del període de totes les línies incloses en conveni reflecteix que els costos del servei han 
estat un 1.56% inferiors als previstos en el conveni realitzat amb el supòsit que el nou vehicle híbrid 
entraria en funcionament al llarg del 2016, essent  la data d’entrada en funcionament efectiva  l’1 de 
gener del 2017, segons decisió de la comissió de seguiment del Conveni. Aquesta diferència en 
terminis explica, parcialment, la reducció de les despeses per amortització de l’immobilitzat, que, 
sumada a la finalització de l’amortització d’altres vehicles de la flota, suposa un menor cost global de 
12,6 m €. L’altra component del cost que ha estat inferior a les previsions realitzades en conveni és el 
referit a les despeses fixes específiques del servei .  

El nombre de viatgers ha augmentat en un 1,49%, respecte al previst en el pressupost del 2016. Ja en 
fer el pressupost del 2016 es van preveure  un augment del nombre de viatges, que en relació al 
pressupost del 2015 suposava un augment del 5,3% perquè es preveia unes xifres finals més 
elevades. Així el nombre de viatgers definitiu del 2016 supera en 54.750 viatgers el nombre definitiu 
del 2015 (un 5,23% més). L’augment de l’exercici 2015 respecte el 2014 havia estat del 3,9%.

Malgrat aquest augment de viatgers, s’ha produït una desviació negativa dels ingressos tarifaris de 
l’1.73%. Això és degut sobretot a la disminució del nombre de passatgers amb bitllet senzill del  5,44%, 
que en termes econòmics representa una disminució dels ingressos de 20,1 m €. En ser els bitllets 
amb la tarifa més elevada, la  seva desviació respecte a les previsions té més incidència en el total 
d’ingressos. Aquesta variació negativa del nombre de viatgers de bitllet senzill segueix la mateixa 
tendència que la de l’any anterior, en què també es va produir una davallada del 4,8%. 

D’altra banda hi ha hagut 1.007 validacions més de tiquets S1, S2 i S3 però 2.506 validacions menys 
de títols T10 de Jubilats i estudiants. D’aquests el d’estudiants ha augmentat un 10,5% però la xifra és 
molt menor a la de T10 jubilats que ha disminuït en un 1,4%.

Afegint a aquest el resultat d’explotació del servei, la liquidació per la subvenció dels títols socials 
(estudiants, jubilats i esdeveniments) i tenint en compte l’import de les aportacions a compte 
realitzades d’acord amb el pressupost aprovat per l’exercici 2016 en el protocol addicional al conveni, 
s’obté l’import de la regularització. Enguany, resulta per l’Ajuntament de Granollers que la diferència 
entre aportacions a compte realitzades mensualment segons previsions pressupostàries i resultat de 
la liquidació és  de 10.610.69 euros a favor de l’Ajuntament. Aquest import s’haurà de reconèixer al 
pressupost d’ingressos del 2017 com a regularització del servei de transport Transgran del conveni 
2016. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2. Tercer protocol addicional al Conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, aprovat per acord 
de Ple de data 22 de desembre de 2015.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la liquidació  del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa 
Sagalés S.A. per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, exercici 2016:

AJUNTAMENT PRESSUPOST 
A COMPTE

RESULTAT DESVIACIÓ

GRANOLLERS 709.588,73 €  698.987,04 € - 10.610,69 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Reconèixer un ingrés en pressupost del 2017 per import de 10.610.69 euros a favor de 
l'Ajuntament de Granollers que ha de satisfer l’empresa Sagalès, en concepte de liquidació del 
conveni 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària  J3130.38900.- Reintegrament transport urbà 
2016.

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

Alcalde: Moltes gràcies. També farà la presentació el regidor de Serveis, el senyor Juan Ma. Segovia. 
Endavant:

Senyor Juan Ma. Segovia: Gracias señor Alcalde. 
Muy brevemente, hoy llevamos a aprobación la liquidación definitiva del Convenio para la mejora del 
Servicio del Transporte Urbano de Viajeros por Carretera, para el ejercicio 2016. 
Una liquidación muy similar a la del ejercicio anterior,  ya que como en la liquidación del 2015, 
también los costes del servicio han sido algo inferiores a los previstos . 
Concretamente en un 1’56% (lo que representa aproximadamente unos 20.000€). Esto viene dado por 
el retraso de la entrada en funcionamiento del bus híbrido que estaba prevista para el año 2016 y 
finalmente entró en funcionamiento en enero de este año. 
Destacable también el aumento del número de pasajeros transportados en 54.750 personas pasando 
del 1.045.726 pasajeros del 2015 al 1.100.476 en el 2016 lo que significa un porcentaje del 5’23%, 
una cifra superior incluso a la prevista cuando se realizó el presupuesto para el ejercicio .
Y también como en el 2015, pese a este aumento de pasajeros, se produce una desviación negativa 
en el capítulo de ingresos tarifarios del  1’73% , lo que significa 10.473€ de menor recaudación.
Esto se debe a que la disminución del número de pasajeros con billete sencillo  en un (-5’44%) 
respecto a la previsión del presupuesto) .
Paralelamente, se han producido un aumento de las validaciones en los tíquets S1, S2 y S3 y también 
en las validaciones de los títulos T10 de jubilados y estudiantes. 



Así teniendo en cuenta todos estos resultados de la explotación del servicio respecto a la aportación 
inicial prevista para este ejercicio, resulta una liquidación favorable al Ayuntamiento de Granollers de 
10.619€. 
Esta cantidad se regularizará dentro del capítulo de ingresos para el presupuesto del ejercicio del 
2017 como hacemos cuando se produce alguna desviación.
Finalmente, mostrar nuevamente la satisfacción de cómo sigue evolucionando el convenio para la 
mejora del transporte de viajeros por carretera en nuestra conurbación.
Intentando que este servicio tan necesario para tantos ciudadanos y ciudadanas sea cada día más 
eficiente, a la vez que lo vamos dotando de mejoras en la calidad del servicio .
Parece  por los datos que vamos viendo de este año 2017, si no cambia la tendencia de manera 
evidente en el segundo semestre, la ciudadanía también lo refuerza aumentando su uso.
Y precisamente por este mismo motivo, la satisfacción del aumento del número de viajeros, requiere 
también una reflexión conjunta de todos los actores de este convenio. Para formular nuevas 
propuestas que nos permitan prestar más y mejor servicio a la ciudadanía como es el objetivo de este 
convenio.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions, si que hi ha petició de vot.

S'aprova per majoria absoluta amb 19 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), 
ERC-AG-AM (3) C'S (2) i  PP (1); i 6 abstencions dels  Grup Municipals  PDeCAT (4) i  CpG-CUP-PA 
(2) 

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar. Punt número 
onze, senyora Secretària:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

11111111).-).-).-).-APROVAR EL CONVENI I LAPROVAR EL CONVENI I LAPROVAR EL CONVENI I LAPROVAR EL CONVENI I L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE    
LLLL''''ASSOCIACIÓ BANCO FARMACÉUTICOASSOCIACIÓ BANCO FARMACÉUTICOASSOCIACIÓ BANCO FARMACÉUTICOASSOCIACIÓ BANCO FARMACÉUTICO,,,,    PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE    
""""SUPORT A PERSONES AMB DESIGUALTAT DSUPORT A PERSONES AMB DESIGUALTAT DSUPORT A PERSONES AMB DESIGUALTAT DSUPORT A PERSONES AMB DESIGUALTAT D''''ACCÉS A MEDICAMENTSACCÉS A MEDICAMENTSACCÉS A MEDICAMENTSACCÉS A MEDICAMENTS"""",,,,    PER AL PERÍODEPER AL PERÍODEPER AL PERÍODEPER AL PERÍODE    
DE LDE LDE LDE L''''1111    DE JULIOL FINS ADE JULIOL FINS ADE JULIOL FINS ADE JULIOL FINS A     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2017201720172017

L’Ajuntament de Granollers té com a objectiu de ciutat prioritzar l’atenció al col·lectius socials més 
vulnerables i persones en situació de dependència. La desigualtat afecta també l'accés als 
medicaments que provoca que persones malaltes, per motius econòmics o socials, no poden fer front 
a la despesa de medicaments i no poden complir el tractament que li ha prescrit el seu metge, amb la 
repercussió que això té sobre la seva salut i el seu entorn.

Per pal·liar aquesta situació, el Servei de Salut Pública i Serveis Socials tenen un programa específic 
d'ajuts a la medicació, l'accés als quals es regula a través de les bases aprovades anualment per 
resolució d'Alcaldia i amb càrrec a la partida J5112 31130 48000-Atencions assistencials promoció de 
la salut. Serveis Socials rep les demandes i valora la necessitat econòmica i social de cada cas, i el 
Servei de Salut Pública atorga els ajuts i abona a les farmàcies que han lliurat els medicaments 
l'import corresponent al percentatge del preu que hauria d'anar a càrrec de les persones beneficiàries.

L'associació Banco Farmacéutico    és una associació sense ànim de lucre constituïda a Espanya l’any 
2007, que neix per proporcionar medicaments a les persones més desafavorides de la nostra societat. 
Està inscrita al Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior des de 2007 i ha estat declarada 
Entitat d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior l’any 2014. A través del seu projecte «Fons Social de 
Medicaments» cobreix les despeses dels pacients que no poden fer front a les despeses de 
medicació, per tal que ningú hagi de renunciar al tractament que necessita per manca de recursos 



econòmics. La manera com es gestiona aquest programa és anàloga a la del programa municipal 
d'ajuts per fer front al pagament de medicaments.

L'associació Banco Farmacéutico ha signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Català de la 
Salut (ICS) (àmbit d'atenció primària de Catalunya) pel qual dóna cobertura econòmica a persones 
sense recursos i en risc d'exclusió social que són derivades per l'ICS quan compleixen els criteris 
fixats entre ambdues parts.

Vista la concordança d'objectius del programa municipal d'ajuts als medicaments i el programa «Fons 
social de medicaments» del Banc Farmacèutic i la manera anàloga com es gestionen, ambdues 
entitats han manifestat la voluntat i l’interès mutu de coordinar-se, amb la finalitat de garantir la 
cobertura mèdica a les persones sense recursos de Granollers i sensibilitzar el sector farmacèutic i la 
ciutadania en general sobre les desigualtats socials en salut. Aquesta confluència d’objectius i 
interessos es vol materialitzar en la signatura d'un conveni entre ambdues parts, que tindrà vigència 
des de l'1 de juliol fins a 31 de desembre de 2017, amb possibilitat que sigui prorrogat anualment.

L'objecte del conveni és l'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter nominatiu prevista al 
Pressupost de l’Ajuntament de Granollers en l'exercici 2017 a favor de l'associació Banco 
Farmacéutico (BF) pel desenvolupament del projecte ¨Suport a persones amb desigualtat d’accés a 
medicaments¨ amb la finalitat de garantir l’accés a la medicació de les persones en situació 
d’escassetat de recursos econòmics, i regular-ne els drets i obligacions de les parts, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Granollers i el Reial Decret  887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2017 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l'associació Banco Farmacéutico, per un import de 10.800,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària J5112.31130,48607-Conveni Associació Banc Farmacèutic, destinada al 
desenvolupament del projecte ¨Suport a persones amb desigualtat d’accés a medicaments.¨̈̈̈

En relació a la informació i documentació que s’ha de publicar per mitjà de la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), es fa constar que:

a. La justificació de la subvenció s’ha de presentar trimestralment. La presentació de la 
justificació s'haurà de fer, com a màxim, el darrer dia del mes següent a la finalització del 
trimestre.
b. L’import de la subvenció per a l'associació Banco Farmacéutico és de 10.800,00 euros de 
juliol a desembre 2017.
c. Pertany al sector econòmic "Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento " amb codi 
88.9.
d. Instruments d’ajuda: subvenció i entrega dinerària sense contraprestació.
e. Tipus de beneficiari: persones jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica.
f. Impacte de gènere nul.
g. Finalitat: Serveis Socials i Promoció Social .
h. La concessió de la subvenció serà publicable per no tractar-se d'una excepció contemplada a 
la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge.
i. La convocatòria no s’ha de publicar en cap diari oficial .

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1. L'article 109.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis que comporten l’atorgament d’una 
subvenció per part de l’Administració han d’ajustar-se a les normes que regulen l’atorgament.

2. Els articles 118 i 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, estableixen, per una banda, que la subvenció té per objecte la 
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals atorguen a persones o entitats públiques o 
privades per fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per promoure la consecució d'un fi públic 
i, per altra banda, que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars 



les activitats dels quals supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin 
d'interès local. 

3. L'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, assenyala que es 
podran concedir de forma directa les subvencions previstes nominativament en els Pressupostos 
generals de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als 
convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions.

4. L'article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers assenyala també 
que les subvencions es podran atorgar directament, entre d'altres casos, quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en modificacions de crèdit aprovades per 
l'Ajuntament.

5. L'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa el següent:

"1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost. 

2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència . 

3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor 
del crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb 
la resolució de concessió o el conveni .  

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 

La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l'assignació pressupostària
b) Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en 
el seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments 
anticipats i bestretes, així com el règim de garanties que, en els eu cas, hauran d'aportar els 
beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que 
es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts ."

6. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
que estableix el contingut de la informació que, en matèria de subvencions i ajudes públiques, han de 
ser objecte de publicació. 

7. La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que modifica el contingut de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i 
regula el contingut que s'ha de publicar al Sistema Nacional de Publicidad de las Subvenciones .

    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'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'associació    BancoBancoBancoBanco    



FarmacéuticoFarmacéuticoFarmacéuticoFarmacéutico  amb CIF G64771322, per un import de 10.800,00 €, destinada a la realització al 
desenvolupament del projecte "Suport a persones amb desigualtat d'accés a medicaments", per al 
període de l'1 de juliol fins a 31 de desembre de 2017, amb un pressupost de despesa anual de 
21.600,00 euros.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni que estableix el règim regulador aplicable a 
l'atorgament de la subvenció esmentada, el text íntegre del qual és el següent:

""""Conveni entre l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Banco Farmacéutico pel desenvolupament delConveni entre l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Banco Farmacéutico pel desenvolupament delConveni entre l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Banco Farmacéutico pel desenvolupament delConveni entre l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Banco Farmacéutico pel desenvolupament del    
projecte ¨suport a persones amb desigualtat d’accés a medicamentsprojecte ¨suport a persones amb desigualtat d’accés a medicamentsprojecte ¨suport a persones amb desigualtat d’accés a medicamentsprojecte ¨suport a persones amb desigualtat d’accés a medicaments ....¨̈̈̈

Granollers, a XX de XXXX de XXXXXX

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers, amb CIF P0809500B. i domicili a plaça Porxada, 6 de 
Granollers, en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i 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, amb l'assistència de la secretària general de la corporació, la 
senyora Catalina Victory Molné, que dóna fe d'aquest acte.

D’altra banda, el Sr Jordi Bosch i Codina, amb NIF 39338426P, que actua en nom i representació i qualitat de 
Director General de l’entitat Asociación Banco Farmacéutico (en endavant BF) amb CIF G64771322, d’acord 
amb la documentació que consta a l’expedient administratiu .

Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en les 
qualitats en què actuen, i

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

I. Que, l’Ajuntament de Granollers té com a objectiu de ciutat prioritzar l’atenció al col·lectius socials més 
vulnerables i persones en situació de dependència, així com impulsar accions que afavoreixen la promoció i 
la protecció de la família i la infància i desenvolupar accions comunicatives i de sensibilització que reforcin les 
relacions d’igualitàries i respectuoses. Per això, l’Ajuntament de Granollers manifesta interès en donar suport 
i coordinar-se amb les principals institucions i, organitzacions d’aquest àmbit i dona suport a actuacions i 
iniciatives ciutadanes que treballin en la mateixa línia .

II. Que el Pla d’Actuació Municipal (PAM 2016-2019) de l'Ajuntament de Granollers té com a eix d'actuació la 
cohesió social, amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials, posant en marxa una sèrie d’accions 
sanitàries i de salut pública que actuen sobre els seus determinants socials, i una estratègia transversal que 
implica accions de totes les àrees de Govern .
Un dels objectius en que es concreta l’acció municipal és la d’afavorir l’accés als programes i serveis de salut 
a la població de Granollers, especialment a les persones més vulnerables. Com a mesura per fer front a la 
situació de pobresa farmacèutica, pot subscriure's convenis amb entitats del tercer sector que facilitin 
cobertura econòmica del copagament de fàrmacs i prestacions prescrites en el sistema sanitari públic .

III. És sabut que les desigualtats socials es manifesten també, en l’accés als medicaments. Existeixen 
persones que per manca de recursos no poden adquirir els medicaments i es veuen impossibilitades de 
complir amb el tractament que se li ha prescrit. Això afecta directament al seu estat de salut, i pot repercutir 
en la salut de les persones del seu entorn .

IV. Que, BF és una institució humanitària d’interès públic i naturalesa beneficosocial que entre els seus fins 
estatutaris contempla la promoció i la col·laboració en accions de benestar social amb especial atenció als 
col·lectius més desfavorits o vulnerables de la societat, amb intervenció per al desenvolupament dels seus 
programes i projectes.

V. Que BF ha signat el 10 de novembre de 2016 un conveni de col·laboració amb l'Institut Català de la Salut 
(ICS) (àmbit d'atenció primària de Catalunya) pel qual l'entitat BF dóna cobertura econòmica a persones 
sense recursos i en risc d'exclusió social que són derivades per l'ICS quan compleixen els criteris fixats entre 
ambdues parts.

VI. Que actualment l'Ajuntament de Granollers té un programa de subvenció de medicació per a les persones 



sense recursos que es regula a través dels Criteris establerts per l'atorgament de pagament de medicaments 
per l'exercici 2017 .

VII. Que, ambdues parts tenen la voluntat i l’interès mutu de coordinar-se amb la finalitat de garantir la 
cobertura mèdica i sensibilització de tot el sector farmacèutic (empreses, farmàcies,....) així com a la 
ciutadania en general sobre les desigualtats socials en salut .

VIII. Que, aquest conveni es sotmet a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei, a 
l'Ordenança General de de Subvencions de Granollers, aprovada en Ple, en sessió celebrada el dia 25 de 
maig de 2010, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del  10 de gener de 2011, i la resta de 
normativa vigent que li sigui d’aplicació.

Mitjançant aquest Conveni s’estableix l’atorgament per part de l’Ajuntament de Granollers d’una subvenció de 
caràcter nominatiu, d’acord amb el que estableix l’article 22.2A) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.

Que, atesa la confluència d’objectius i interessos entre les parts, aquestes acorden la formalització del 
present conveni que es regirà pels següents

PACTESPACTESPACTESPACTES

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER,,,,----    Objecte del ConveniObjecte del ConveniObjecte del ConveniObjecte del Conveni
L’objecte del present conveni és l’atorgament d’una subvenció directa amb caràcter nominatiu prevista al 
Pressupost de l’Ajuntament de Granollers per l'exercici 2017, per modificació pressupostària aprovada pel 
Ple municipal de 25 d'abril de 2017 a favor de l'Asociación Banco Farmacéutico (BF) pel desenvolupament 
del projecte ¨Suport a persones amb desigualtat d’accés a medicaments¨ amb la finalitat de garantir l’accés a 
la medicació de les persones en situació d’escassetat de recursos econòmics, i regular-ne els drets i 
obligacions de les parts, en el marc del què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SEGONSEGONSEGONSEGON,,,,----    Activitat subvencionableActivitat subvencionableActivitat subvencionableActivitat subvencionable ::::    
L'activitat subvencionable és el pagament de la part del preu dels medicaments inclosos en la prestació 
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut i es dirigeix a les persones que estan assegurades per aquest .
Excepcionalment és subvencionable el pagament del 100% del cost dels medicament a persones en situació 
especial (sense documentació, transeünts, etc.) o, d’aquells que no es troben inclosos en la relació de la 
prestació farmacèutica. 

TERCERTERCERTERCERTERCER,,,,----    Procediment general del circuit de derivació de les persones usuàriesProcediment general del circuit de derivació de les persones usuàriesProcediment general del circuit de derivació de les persones usuàriesProcediment general del circuit de derivació de les persones usuàries ....    
L'entitat BF estableix un circuït de derivació amb l'ICS, aplicant criteris socioeconòmics d'inclusió per les 
persones que poden ser beneficiàries dels ajuts, i amb les farmàcies, les quals fan el lliurament dels 
medicaments sense cap cost per a la persona beneficiària . 
L'import de la medicació lliurada que hauria d’abonar la persona beneficiària és compensat posteriorment pel 
BF a la farmàcia que ha realitzat la dispensació ..

QUARTQUARTQUARTQUART,,,,---- .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada al Programa és de 21.600  euros anual, el 
que representa un finançament de 100% del seu cost.
 
Aquesta subvenció s’entendrà acceptada per part de l’entitat beneficiària amb la signatura d’aquest conveni  
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ,,,,----    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l’activitat subvencionada és de 21.600,00 euros anual o l’import proporcional de l’any, 
corresponents a: 

- Despeses elegibles:
- Despeses per medicaments: 18.000 euros,
- Despeses directes de gestió: 3.600 euros.

- Per gestió d'administració (personal i gestió de béns i serveis)
- Despeses indirectes: Despeses relatives al funcionament ordinari de l'entitat (subministraments, etc). 

Aquest apartat no podrà superar el  5% de les despeses directes de gestió .

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Obligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària
Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, 
i en concret: 



a) Executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social , i no tenir deutes de qualsevol 
naturalesa amb l’Ajuntament.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de 
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en 
relació a la subvenció concedida.

d) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la possible compensació de 
desviacions entre les diverses despeses que l’integren .

e) Posar a disposició del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers, la intranet 
desenvolupada per a la correcta operativitat del projecte i la corresponent formació als mateixos, així com a 
les farmàcies col·laboradores a qui abonarà els imports de les aportacions econòmiques corresponents als 
usuaris, prèvia validació i seguiment.
 
f) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base allò establert a la 
Llei 19/2013.

g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud.

h) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts , s’hauran de conservar per un 
període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions.

i) Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers. El logotip de l’Ajuntament 
s’ajustarà als models tipogràfics aprovats , que seran facilitats a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 
suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida .

SETÈSETÈSETÈSETÈ,,,,----    Comissió de SeguimentComissió de SeguimentComissió de SeguimentComissió de Seguiment
Es crea una Comissió de Seguiment formada per:
 Per part de l’Ajuntament de Granollers:
o La Regidora delegada de Salut Pública i Consum,
o Cap de Servei de Salut Pública i Consum o la Tècnica de Promoció de la Salut .
 Per part de l'entitat BF
o Dos representants de l’entitat.

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim un cop al semestre durant la vigència del present conveni i es 
celebraran les reunions extraordinàries que es creguin convenients a la sol·licitud de qualsevol de les parts . 
Tindrà com a principals funcions:
 Fer el seguiment i l’avaluació dels acords dels present conveni
 Valorar el desenvolupament del projecte subvencionat .

Ambdues parts, de mutu acord, poden convidar altres persones representatives a participar de la Comissió 
de Seguiment quan ho considerin necessari .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ,,,,----    Pagament de la SubvencióPagament de la SubvencióPagament de la SubvencióPagament de la Subvenció ....
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l’Ordenança general de subvencions de Granollers, i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i tenint en compte la finalitat social d'alt 
interès públic que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció de manera trimestral .
El primer trimestre es fa efectiu per un import igual al 25% de la subvenció prevista, previ acord de la 
Regidoria delegada. I, els següents trimestres per un import igual a la justificació parcial presentada i amb un 
màxim del 25% del total de la subvenció. 
Les justificacions parcials podran incloure tots els conceptes que es contemplen en el pacte cinquè com a 
despesa elegible.

No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat al ser una institució humanitària d'interès públic i naturalesa benefico social, al 
contemplar-se en els seus fins la promoció i la col·laboració en accions de benestar social i, en especial a 
col·lectius desfavorits.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció



L'entitat beneficiària podrà justificar de forma parcial per a poder rebre nous pagaments a la bestreta de 
forma trimestral, aquestes justificacions parcials seran aprovades per la Regidoria delegada. En aquesta 
justificació haurà de justificar de forma trimestralment la despesa de l’activitat. La presentació de la 
justificació s'haurà de fer, com a màxim, durant els dos primers mesos del següent trimestre .

El Compte justificatiu trimestral contindrà una Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat d’acord 
amb el contingut establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, i que per a aquest supòsit especial serà :

a) Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document (factura o nòmina), 
el seu import, data d'emissió i data de pagament. 

b) Còpia de les factures de les farmàcies que han subministrat els medicaments subvencionats, de les 
factures de despeses de gestió i administració , si s’escau, i nòmines del personal incorporades en la relació a 
què es fa referència en el paràgraf anterior i , si s’escau, la documentació acreditativa del pagament .

Ambdós documents anteriors que seran presentats en document electrònic degudament certificat per 
membres de la Junta de l’Associació Banco Farmacéutico (BF) que sota la seva responsabilitat acrediten la 
integritat i autenticitat dels documents.

Dins del primer trimestre de l’exercici següent a la despesa elegible es presentarà una justificació anual, que 
inclourà la documentació contemplada per a la justificació trimestral de l’últim trimestre, més els següents 
documents:

1) Memòria de l’actuació justificativa: En aquest document s’inclourà obligatòriament llistat de persones 
beneficiàries amb l'import de subvenció atorgat a cada una d'elles. Aquest llistat ha de garantir la 
confidencialitat de dades de caràcter personal, en tot cas serà necessari que es faciliti el control posterior per 
a garantir que els interessats siguin persones usuaris dels serveis de benestar social municipal .

2) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb 
indicació de l'import i la procedència.

El fet de no presentar en termini la justificació anual suposarà l’aturada de les justificacions i pagaments 
parcials.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària podrà 
sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a la meitat del termini inicial. Aquesta sol·licitud haurà de 
presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que finalitzi el termini previst, i s'hauran 
de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst .

DESÈDESÈDESÈDESÈ....    Control financerControl financerControl financerControl financer
La Intervenció de l’Ajuntament de Granollers efectuarà el control financer de conformitat amb el que disposa 
el títol III de la LGS i, atès que no existeix capacitat suficient per al control amb el personal existent, amb la 
col·laboració d’entitats d’auditoria externes que efectuaran els controls .

L’Ajuntament a partir de l’aprovació del present conveni iniciarà els tràmits conduents a la licitació i posterior 
contractació de les empreses de auditoria que portaran a terme el control financer abans establert, d’acord 
amb les condicions que s’estableixin al Pla d’auditories de la Corporació .

Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva justificació estan obligats a 
prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control 
financer, el qual té les facultats següents:

a. Lliure accés a la documentació objecte de comprovació , incloent-hi els programes i fitxers informàtics.
b. Lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupa l’activitat subvencionada .
c. Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les operacions on hi 
hagi indicis de la incorrecta obtenció o destinació de la subvenció .
d. Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte de control .

ONZÈONZÈONZÈONZÈ,,,,----     VigènciaVigènciaVigènciaVigència     
L’execució del projecte s’ha de realitzar des del 1 de juliol de 2017 al 31 de desembre de 2017 amb la 
possibilitat de que sigui prorrogat anualment . 

Aquest conveni serà vigent des del dia següent a la seva formalització fins al compliment de les obligacions 
previstes al anteriorment.

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 



sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

DOTZÈDOTZÈDOTZÈDOTZÈ....    Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     
L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l 'acte o bé sigui en relació a l'import 
de la subvenció mitjançant l'adopció del corresponent acord per part de l’òrgan concedent, en els següents 
supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.

b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions , ajuts o aportacions de qualsevol 
origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament de Granollers superin el cost total de 
l’activitat subvencionada o el percentatge de finançament indicat sobre el cost de l’activitat .

c) Per la no justificació adequada de la totalitat del import de les despeses de l’actuació a què el beneficiari 
estigui obligat a justificar, en els termes i dins el termini establert.

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia entitat, 
s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució corresponent .

TRETZÈTRETZÈTRETZÈTRETZÈ,,,,----    Causes d’extincióCauses d’extincióCauses d’extincióCauses d’extinció
El present conveni s’extingira per alguna de les causes següents :
 Transcurs del termini previst o de la seva pròrroga ,
 Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit,
 Per incompliment dels acords que s’hi estableixen ,
 Per la denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació, sense perjudici de 
finalitzar els encàrrecs iniciats,
 Per causes generals establertes a la legislació vigent .

Qualsevol incompliment de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar per 
exigir-ne l’acompliment o la resolució.

CATORZÈCATORZÈCATORZÈCATORZÈ....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda , sense dret a indemnització de cap mena. 
En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

QUINZÈQUINZÈQUINZÈQUINZÈ.-.-.-.-    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    
Quan a conseqüència de la revocació, modificació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui 
inferior a l’import pagat, l’entitat beneficiària estarà obligada a reintegrar l’excés .

Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, quan hagi percebut la subvenció falsejant les condicions 
exigides o amagar aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de 
l’objectiu de l’activitat; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS .

Es procedirà el reintegrament de la totalitat o part de la quantia percebuda, i l’exigència de l’interès de 
demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament.

SETZÈSETZÈSETZÈSETZÈ....    Règim jurídic supletoriRègim jurídic supletoriRègim jurídic supletoriRègim jurídic supletori
En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament .

DISSETÈDISSETÈDISSETÈDISSETÈ,,,,----    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....    
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran 
resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als jutjats de la jurisdicció contenciós 
administrativa.”

DIVUITÈDIVUITÈDIVUITÈDIVUITÈ,,,,----    Protecció de DadesProtecció de DadesProtecció de DadesProtecció de Dades
Les parts i els seus treballadors s’obliguen a guardar, reserva respecte a les dades o antecedents que 
estiguin relacionats amb l’objecte del conveni. Resten obligats al secret professional pel que fa a les dades 
de caràcter personal a les quals puguin tenir accés en ocasió del compliment del conveni, obligació que 



subsisteix fins i tot, un cop el conveni s’hagi extingit. També s’obliguen al compliment estricte de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Del Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
abans esmentada, i de la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal .

En tant que aquest conveni reconeix la cessió temporal del CatSalut de dades entre els sistemes de Salut i 
de Serveis Socials i l’entitat  BF, s’aportarà en l’annex 2 d’aquest conveni, els models de consentiment 
informats per donar compliment a la llei de protecció de dades de caràcter personal, que els usuaris signaran 
previ a la derivació.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present document per triplicat i, a un únic efecte, al lloc i data 
indicats a l’encapçalament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de    10101010....800800800800,,,,00000000    €€€€ amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària J5112 31130 48607-Conveni Associació Banc Farmacèutic del 
pressupost de 2017, un cop aprovat pel Ple de l'Ajuntament l'acord de modificació de crèdit del 
pressupost vigent per dotar econòmicament aquesta partida.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Indicar a l'associació Banco Farmacéutico que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el servei de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Granollers i, en concret, la persona 
responsable del seguiment i compliment del règim regulador aplicable serà la senyora Conxita Font 
Girgas, cap del servei gestor referit.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.- Donar trasllat del present acord al servei de Comptabilitat i a la Intervenció , als efectes de
complir amb les obligacions de subministrament d 'informació a la BDNS.

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

Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació la regidora de Serveis Social i Salut, en aquest cas, la 
senyora Maria del Mar Sánchez, té la paraula:  

Senyora Maria del Mar Sánchez: Gràcies Alcalde. Bona nit a tothom.
L'Ajuntament de Granollers fa anys que té establerta una línia d'ajuts per a medicaments dirigida a 
persones amb especial dificultat social i econòmica. Es tracta d'un ajut econòmic per fer front al 
pagament del preu de la medicació que la persona usuària hauria d'assumir en farmàcia i s'atorga a 
aquelles persones amb manca d'autonomia personal, fonamentalment econòmica i/o amb 
problemàtiques familiars especials. Els ajuts consisteixen en el pagament del percentatge de la 
recepta mèdica que no cobreixi la seguretat social, o bé del cent per cent en casos especials o de 
medicaments no finançats, previ valoració i priorització de cada cas .
El servei de Serveis Socials i el servei de Salut Pública han vingut gestionant fins ara aquest  aquests 
ajuts a través d'una valoració social i una avaluació de l'adequació de la demanda de productes 
farmacèutics. La valoració social i econòmica es realitza des de Serveis Socials,  i la concessió dels 
ajuts es realitza per part del servei de Salut Pública .  
 Fa pocs mesos vam tenir coneixement que el Banc Farmacèutic, una associació sense ànim de lucre, 
que proporciona medicaments a les persones en situació d'exclusió social, pobresa i que fa diverses 
accions al llarg de l'any, per tal de recollir medicaments i buscar suport econòmic, havia desenvolupat 
el Projecte Fons Social de Medicaments. Que tal i com recull el programa d'ajuts als medicaments del 
nostre Ajuntament, té com objectiu cobrir les despeses en medicaments dels i les pacients que per 
diferents motius socioeconòmics no poden costejar-se les despeses del tractament. Pel 
desenvolupament correcte d'aquest programa, el Banc Farmacèutic ha signat un conveni de 
col·laboració amb l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, pel qual, l'entitat Banc Farmacèutic 
dóna cobertura econòmica a persones sense recursos i amb risc d'exclusió social, establint un circuit 
entre els i les treballadores socials dels centres de salut, els caps i les farmàcies col·laboradores de la 
ciutat, mitjançant un sistema informàtic que permet el seguiment i coordinació de tots els sectors 
implicats. 
Per tant, el conveni que avui portem a aprovació permetrà millorar el reforç i la coordinació de les 
accions adreçades a persones en situació de risc, entre l'associació Banc Farmacèutic i l'Ajuntament 
de Granollers, amb una mateixa finalitat, que és la de garantir la cobertura mèdica a les persones 
sense recursos de Granollers.



Alcalde: Moltes Gràcies. Aquí si que hi ha anunciades intervencions. Per part de la Cup, endavant 
senyora Oliver, té la paraula:

Senyora Oliver: Gràcies. Bé, com molt bé ha explicat la regidora Maria del Mar, efectivament, fa anys 
que ja  hi havia aquest programa d'ajut amb persones que tenien difícil accés als medicaments . Però a 
més a més, un conveni, un programa diguéssim entre Salut Pública i Serveis Socials de l'Ajuntament, 
per tant, entre entitats públiques, per tant, gestió municipal.
Entenem que, externalitzar aquest servei a mans de Banco Farmacéutico no deixarà de ser una 
privatització en tota regla, i en tot cas una manera encoberta o no tant encoberta d'entregar a mans 
privades la salut pública que en principi ja la tenim prou  malmesa a casa nostra .  
Per tant, manifestem el nostre vot contrari precisament per això, perquè ens agradaria, malgrat que 
evidentment,  fem salut, ens agradaria que aquest conveni, aquest programa d'ajut, efectivament que 
ho considerem necessari i  imprescindible d'ajut a persones, que evidentment tenen difícil accés a 
medicaments, voldríem que continuï sent-ne, doncs això, a mans públiques. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna intervenció d'un altre grup? Endavant senyora Sánchez, té la paraula:

Senyora Sánchez: No estem posant en mans privades, res. 
 El Banc farmacèutic és una ONG sense ànim de lucre. Per tant, nosaltres no estem posant en privat 
res. Nosaltres el que estem fent, el programa que nosaltres ja fèiem i que valoràvem  des de Serveis 
Socials i des de Salut Pública, el Banc està oferint el mateix que nosaltres amb un programa 
informàtic, i a més a més, passats uns mesos, amb una aportació també econòmica, és a dir, que 
encara posarà més diners a sobre de la taula de la ciutadania de Granollers. Això vol dir que el que 
nosaltres fem, és  col·laborar amb la resta d'entitats. Posar-lo més  a prop de la ciutadania, perquè 
quan la persona  surt  amb la recepta  del metge, automàticament pot entrar a la porta dels Serveis 
Socials del Cap. Per tant, jo crec que  la seguretat social, o sigui, el  servei sanitari de la nostra ciutat 
crec que són públics. Per tant,  són ells els qui gestionaran aquesta part. Per tant, col·laboren amb 
nosaltres  facilitant aquest servei a la ciutadania i, a més a més, això  fa que nosaltres no hem de fer 
tota la gestió, cosa  que ens ocasionava  tenir recursos de personal administratiu i no tant 
administratiu i poder posar aquest personal  per fer unes altres coses. . Jo crec que sumem i el que 
estem fent és millorar el servei. De totes formes, signem per a sis mesos, renovable. Això ja ho vaig 
explicar a la Comissió Informativa. El que estem fent és que farem una prova, no som els primers que 
estem signant aquest conveni. Això ho va començar a fer Barcelona que, ni tan sols tenia programa de 
medicaments. El programa de medicaments de l'Ajuntament de Granollers, no vull dir que fa més de 
25 anys que nosaltres ho tenim i hem anat augmentant les partides en funció  de les necessitats que 
han hagut. Va començar a Barcelona, i a partir de que el  Banc de medicaments  ha fet aquest fons 
social, els ajuntaments han trucat a la porta perquè les coses s'han de compartir, s'han de fer ben 
fetes. No li hem donat, tor-no a dir, no posem en mans privades, ho posem en mans d'una entitat 
sense ànim de lucre, igual com aquí estem donat subvencions a Creu Roja o al Xiprer. Nosaltres 
valorem que és el mateix , compartint amb les entitats d'acció social aquesta feina.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyora Oliver vol fer ús de la paraula, no?. Bé, en tot cas passaríem a la 
votació.

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

Alcalde: Passaríem doncs a la Junta de Portaveus. 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

12121212).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL C''''S CIUTADANS GRANOLLERSS CIUTADANS GRANOLLERSS CIUTADANS GRANOLLERSS CIUTADANS GRANOLLERS    



DDDD''''IGUALTAT I CORRESPONSABILITATIGUALTAT I CORRESPONSABILITATIGUALTAT I CORRESPONSABILITATIGUALTAT I CORRESPONSABILITAT::::    INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIÓ DE CANVIADORS DE BOLQUERSLACIÓ DE CANVIADORS DE BOLQUERSLACIÓ DE CANVIADORS DE BOLQUERSLACIÓ DE CANVIADORS DE BOLQUERS    
ACCESSIBLES PER HOMES I DONESACCESSIBLES PER HOMES I DONESACCESSIBLES PER HOMES I DONESACCESSIBLES PER HOMES I DONES

La Secretària informa que aquesta moció ha quedat Sobre la Taula

 
13131313).-).-).-).-LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CLA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CLA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CLA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL C''''S CIUTADANS GRANOLLERS ENS CIUTADANS GRANOLLERS ENS CIUTADANS GRANOLLERS ENS CIUTADANS GRANOLLERS EN    
DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIADEFENSA DE LA DEMOCRÀCIADEFENSA DE LA DEMOCRÀCIADEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA ,,,,    LA CONVIVÈNCIA I LLA CONVIVÈNCIA I LLA CONVIVÈNCIA I LLA CONVIVÈNCIA I L ''''ESTAT DE DRETESTAT DE DRETESTAT DE DRETESTAT DE DRET ....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per MAJORIA ABSOLUTA, amb els vots 
favorables del Grup Municipal  C's i PP, ; i  els vots en contra dels Grups Municipals  
PDECAT-DEMÒCRATES, ERC-AG-AM i CpG-CUP-PA i l'abstenció del Grup Municipal  PSC-CP.

Alcalde: Aquí hi ha demanades intervencions. Comencem pel Partit Popular? Per la Cup?. Endavant  
senyor Navarro:

Senyor Navarro: De fet jo crec que em reiteraré amb alguns dels arguments que hem utilitzat, però 
vaja, penso que és bo de repetir-los perquè en aquesta Moció hi ha una confusió que per nosaltres és 
bàsica entre estat de dret i democràcia.
 L'estat de dret és simplement aquell estat doncs que  estàs sotmès al dret, però no ha de  perquè ser 
un estat democràtic. L'estat de dret era el què en l'antic règim mantenia per exemple l'esclavitud 
Espanya. L'estat de dret era el que abans de l'etapa Republicana no permetria el dret de vot de les 
dones. L'estat de dret era el que  no permetia que les persones afroamericanes se s'asseguessin els 
mateixos seients que la resta la població. Estat de dret era el que a Sud-àfrica segregava i maltractava 
en els negres. L'estat de dret és per exemple el que aplica el genocidi a la població Palestina. Clar, tot 
això en podríem parlar de moltes més situacions que ens portarien allargar-nos molt.   També voldria 
recordar-los que hi ha catorze casos de secessió des de l'any 1900 a Europa, no els diré tots, però els 
hi recordo els últims. Montenegro de la unió de Sèrbia-Montenegro, Kosovo de Sèrbia, etcètera. 
D'aquests processos el Tribunal internacional de justícia de l'Haia en un dictamen de l'any 2004, per 
exemple, sobre el mur a  territoris palestins ocupats es va pronunciar a favor del dret 
d'autodeterminació dels pobles. Això mateix aquesta afirmació sobre  el dret a l'autodeterminació 
també va ser refrendat en el cas de Kosovo, que és un estat europeu i que segons el tribunal 
internacional, si volen apuntar-s'ho, el 22 de juliol del 2010 feia una resolució on afirmava que no 
existeix dret internacional en el dret internacional cap norma que prohibeix  les declaracions unilateral 
d'independència. 
Per tant, tot això ens porta a reclamar doncs que siguem demòcrates de veritat i que se'ns permeti fer 
un referèndum en el qual ens puguem expressar. Haurem d'acceptar tots i totes la voluntat majoritària 
democràticament expressada i pacíficament expressada. 
Per això treballem, per tant, doncs, tot el nostre rebuig a la Moció presentada per part del  grup de 
Ciudadanos. 
Gràcies.

Alcalde:Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Roberto Carmany:  

 Senyor Carmany: Moltes gràcies. Ja  que parla de drets podria  haver parlat  de Veneçuela i Cuba.  
Bé, nosaltres presentem aquesta Moció perquè creiem que és una falta molt greu que càrrecs polítics, 
com diputats, manifestin públicament la seva intenció de desobeir les lleis i la Constitució. I més 
encara, que amenaci i coaccionin  els funcionaris i a les forces i cossos de seguretat. Coaccionar els 
funcionaris de la policia o a la policia és una actitud més pròpia de règims totalitaris. Insistim, no és 
aplicable cap dret d'autodeterminació en el cas de Catalunya, ho ha manifestat públicament la ONU, a 
més estan contra de la nostra Constitució tal i com pot passar en països europeus com són França, 
Itàlia o Alemanya.  Bàsicament presentem aquesta Moció per això.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, el senyor Chakir El Homrani té la paraula:

Senyor Chakir El Homrani: Gràcies.  És que a vegades  et planteges si val la pena  intervenir, perquè 
un tema que es pot divergir,  que es pot tenir opinions diverses, es pot compartir el projecte o no 
compartir. Però al final,  ficant en dubte una democràcia sosté a partir de que els representants 
representen la sobirania al poble, i que si es presenten amb unes propostes han de poder-les executar 
la inviolabilitat dels diputats i diputades en poder exercir els seus pensaments sense coaccions que, 



això s'està trencant, en una democràcia malalta com la de l'estat espanyol. Aquesta norma. Ficar en 
dubte tot això, és sobrer. Al final, la qüestió molt senzilla, si hi ha un projecte col·lectiu i aquest 
projecte col·lectiu és majoritari, ens en sortirem, perquè és una qüestió de la democràcia, és una 
qüestió no tenir por, i faltaria menys, hem votat en contra d'aquesta Moció. El que pregaríem que 
siguéssim més curosos amb certes expressions,  dintre la divergència política i ideològica claríssima. 
Jo demanaria ser més curós.  
Gràcies

Alcalde: Per part del partit Demòcrata.

Senyor Sastre: Sí, molt breument. A nosaltres ens passa una miqueta el mateix. Moltes vegades et 
planteges si cal intervenir. En aquest cas pensem que no, perquè vaja, el que es planteja amb aquesta 
Moció crec que ho hem manifestat tantes vegades en aquest Ple. Quins són els fonaments 
democràtics profundament democràtics del que s'està fent al Parlament de Catalunya o del que s'està 
fent a Catalunya i quina és la flagrant  manca de vigor democràtic precisament també a  l'estat 
espanyol, que pensem que no cal reiterar-los una vegada més.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades pel grup municipal socialista .  

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades pel grup municipal socialista . 
Senyor Terrades:  Gràcies .Coincideixo amb el senyor Navarro, reiterem arguments i m'imagino que 
durant uns quants mesos tornaran havent-hi Mocions de caràcter similar i seguirem reiterant 
arguments.  
Ara, un estat de dret, segons els constitucionalistes d'arreu del món, és  un sistema institucional en 
que l'estat garanteix els drets individuals a partir de l'aplicació de la llei, d'acord amb la dignitat de les 
persones. Aquest és un principi que jo crec que pocs intel·lectuals,pocs juristes, no catalans o   
espanyols,d'arreu del món, han arribat  a acordar que és un estat de dret, i per tant no em compari 
"pomes i peres", perquè jo crec que no va d'això. 
Ara, amb aquesta Moció jo crec que s'està paletitzant un cop més, no és la primera vegada i no  crec 
que no serà la última, que les relacions semblen que estan bloquejades  entre una part de la societat 
catalana i una part de la societat espanyola, o el Govern de la Generalitat de Catalunya i qui li dóna 
suport, i el Govern de l'Estat. Jo crec que hi ha una situació d'incomprensió de conflicte entre aquesta 
vocació unitarista de  l'estat i la voluntat de separar-se d'un sector important de la societat catalana. 
Les darreres eleccions no va ser majoritari nombre de vots, també vull recordar-ho. Perquè a vegades 
en  alguns se'ls hi oblida. Davant d'aquest conflicte estèril no hi ha, des del nostre punt de vista, 
modesta opinió,  no hi ha cap solució que no passi  pel diàleg, que no passi per la negociació, que no 
passi pel pacte. 
 Nosaltres creiem que la Constitució és una Constitució democràtica, que l'Estatut d'Autonomia és un 
Estatut democràtic, que la democràcia també és el compliment de les lleis, i que la democràcia també 
es poder canviar les lleis,la Constitució,l'Estatut d'Autonomia, efectivament, pels procediments que 
crec que estan marcats o per les majories que polítiques i socials que ho permetin. Des del nostre 
punt de vista, tornem a repetir avui aquí, aquest és el camí per evitar fractures traumàtiques  a la 
situació en la que estem vivint.   Nosaltres ens hem abstingut perquè hem demanat en el grup 
proposant que retirés el punt primer que no ha volgut fer-ho, perquè jo crec que estava entrant, tot i 
que jo no comparteixi les posicions polítiques del President de la Generalitat, per exemple, estava 
entrant amb  la llibertat d'expressió, que el President de la Generalitat de Catalunya també t'he 
d'explicar, el President, el Govern i els diputats i diputades, d'expressar les seves posicions. Mentre 
es puguin explicar políticament les seves posicions i això no es transformi en una mesura que quedi 
publicada en el diari oficial de la Generalitat  de Catalunya, nosaltres, igual que respectem la 
Constitució, l'Estatut, respectem també la llibertat d'expressió.

 Alcalde:Moltes gràcies. 

Passem a la següent Moció. 
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La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per MAJORIA ABSOLUTA, amb els vots 



favorables dels Grups Municipals CpG-CUP-PA i ERC-AG-AM;   els vots en contra  dels Grups 
Municipals  PSC-CP, C's i PDECAT-DEMÒCRATES  i l'abstenció del Grup Municipal del  PP.

Aquí hi ha sol·licitades intervencions,  per part del Partit Popular? No?  Per part de la CUP la senyora 
Oliver, té la paraula.  

Senyora Oliver: Gràcies
Bé, ens hagués agradat infinit que en aquests dos minutets o una mica més o en tot cas dos minutets 
que tenim per defensar la Moció haguessin estat les pròpies encantades que estan aquí que ho 
haguéssim fet en aquest moment. Sé que evidentment després podran parlar però després ja no serà  
gravat i, per tant no serà públic. Amb la qual cosa posaré de manifest algunes de les idees, les quals 
recull aquesta Moció, que malauradament no s'ha acabat aprovant. 
En primer lloc demanàvem clarament i diàfanament la solidaritat amb aquestes dues persones 
encausades, algunes de les quals estan aquí. Perquè a més a més, una segona idea que volia posar 
damunt de la taula era situar l'eix del debat en aquest Ple. Perquè no tenim un problema amb 
l'ocupació sinó que l'ocupació és en tot cas conseqüència d'un problema molt més gran. Evidentment 
hi han coses molt òbvies d'aquest problema més gran que tenim quan parlem del món de l'ocupació i 
que ells i elles ho saben.
Ú, no tenim espais suficients, per tant sobretot hi ha grans tenidors, propietaris o bancs, alguns d'ells 
que tenen espais buits desocupats anys rere anys, i per tant espais abandonats.
Dos, tenim un problema que es diu especulació, que es diu enriquiment il·lícit fruit de la bombolla 
immobiliària, que hi ha semblava que era quelcom oblidat i que està començant a  reprendre's. Hi 
tenim un tercer problema que es diu atur, que es diu desigualtat i que es diu injustícia social que fa 
que, evidentment, els preus d'accés a l'habitatge o els preus d'accés a espais dignes siguin en molts 
casos prohibitius. Per tant, estem parlant d'un problema, com sempre, perquè abans ens hi hem 
referit, és un problema sistèmic, és un problema estructural, per tant és un problema capital, i capital 
perquè té un nom i es diu capitalista. La tercera idea que volia posar de manifest és com la llei ha 
actuat i com aquesta llei perniciosa és absolutament parcial, intencionada i també classista. És a dir, 
com trobem  que causes de corrupció s'eternitzen "sine die", acaben fins i tot algunes d'elles o moltes 
d'elles en una absoluta impunitat vergonyosa. En canvi es persegueix un jovent organitzat que ocupa 
un espai, nou anys abandonat per fer un centre social, ni lucre volien fer, ni especulació volien fer, 
sinó senzillament un espai d'autogestió. I la última idea, i la quarta i última idea, és posar de manifest 
aquesta mala praxi judicial que ells i elles mateixes segurament ens podran explicar després, perquè 
en tot cas si alguna cosa ha estat aquest procés de desallotjament, ha  estat una irregular, una cadena 
absoluta de despropòsits.
En tot cas perquè el temps se m'acaba i no puc parlar-hi més, però elles sí que ho faran després. Les 
encantades, esperem i desitgem que hi persisteixen perquè són tossudes, i a més a més, perquè 
precisament així ho podem llegir a les seves samarretes, malgrat les  vulguin enterrades saben i 
sabem que són llavor.
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans volen intervenir? No? Per part d'Esquerra 
Republicana, si? Endavant:  

Senyora Maynou: Bon vespre. Bé nosaltres els volíem explicar el nostre  posicionament. Nosaltres 
des d'Esquerra Acció Granollers, ens hem sumat a donar  suport aquesta Moció, perquè més enllà 
d'estar d'acord no amb el tema de les ocupacions, segurament amb la CUP tindrem punts de vista 
diferents però que creiem que també es bo tenir punts de vista diferent, però malgrat tot, poder 
mostrar el nostre suport i donar-lo.  
Nosaltres  creiem que en aquesta ocupació i en altres similars, el que hi ha és una necessitat de canvi 
la manera fer les coses, és un reflex de que necessitem fer els joves més partícips de moltes de les 
coses que ens passen a la ciutat, necessitem una gestió diferent dels equipaments i de l'espai. 
Apostem perquè que cal la voluntat de potenciar la creació d'espais alternatius. Pensem en la gestió 
directa, a la implicació de la ciutadania sigui major i que és una manera de potenciar per a nosaltres 
uns valors republicans bàsics, com és ara la cultura democràtica i la responsabilitat respecte a   la 
gestió de la cosa pública.
D'altra banda, adoptem o  tenim el dubte de saber si des de l'equip de Govern s'ha fet prou amb 
relació d'aquest tema. Pensem que el Govern ha de vetllar pels interessos de tota la ciutadania i en 
aquests interessos hi ha les inquietuds dels joves de «ca l'Enkant», igual que els altres col·lectius 



podrien contenir les seves inquietuds, llavors els joves, les encantades són un col·lectiu més de la 
ciutat.
És evident que aquest Ajuntament, que l'equip de Govern no pot posicionar-se a favor d'una ocupació 
d'aquest tipus, però sí que  podria haver anat  al local, parlar amb els joves i mostrar-se més receptius 
en tomar i escoltar les seves reivindicacions . 
Nosaltres som conscients que per la naturalesa de l'ocupació no s'hauria arribat a la situació d'acord 
entre les parts, però sí que pensem que era indispensables i que és indispensable  escenificar que el 
consistori està a l'aguait del tema, que  estava interessat i que es podia haver mostrat com a mínim 
interessat en evitar o intentar evitar un desallotjament  forçós i tot el conflicte judicial. Creiem que el 
Govern ha fet precisament el contrari, i fins i tot potser vegades ens podem plantejar si s'ha fet alguna 
cosa per accelerar el procés.
Per acabar, des  del nostre grup municipal demanem a l'equip de Govern voluntat per potenciar la 
creació d'espais alternatius autogestionats, i també perquè pensem que més enllà d'aquesta ocupació 
i el procés judicial, obert, creiem que és un bon moment doncs per això, per reflexionar com podem 
canviar  la gestió de certs espais, com podem implicar-los més com a ciutadania i com podem escoltar 
més les veus diverses. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència, perdó, per part del partit Demòcrates, 
PDECAT-DEMÒCRATES, m'ho acabaré aprenent.  

Senyor Sastre: Perfecte. En tot cas, sí  explicitar quin és el posicionament, bé, posicionament és 
contrari a aquesta Moció i s'ha expressat a la Junta de Portaveus, però sí fer una pinzellada sobre 
quin és el motiu o la motivació d'aquest posicionament. 
Si a mi em pregunten si personalment estic d'acord en què s'hagi de pagar una multa, a la qual doncs 
la sentència ha condemnat a les persones que van ser encausades per aquest cas, la meva resposta 
és no. Ara bé, la Moció no és només això, és a dir, la Moció és un seguit d'exposicions polítiques i 
ideològiques amb les quals nosaltres estem radicalment en contra .
Nosaltres no estem a favor de l'ocupació de cap tipus. Algunes, i ara parlo d'ocupacions d'emergència 
habitacional, tenen un tracte per part,o han de tenir un tracte per part de l'Administració i dels 
Ajuntaments. Les ocupacions d'aquest caire del que estem parlant, doncs jo crec que són ocupacions 
que difereixen molt la motivació de les altres, per tant, aquest no és el nostre model. Nosaltres,  això 
pot sonar  molt carrincló o molt obsolet, però nosaltres creiem en una cosa, que és la propietat 
privada,hi ha altres que no hi creuen. No passa res, per això la democràcia, per confrontar 
posicionaments, nosaltres creiem en la propietat privada i per tant, pensem que aquesta no és la 
manera procedir. Ja ho hem fet i ho hem posat de relleu, hi ha maneres, hi ha vies de poder portar a 
terme projectes de diferent índole a la ciutat a través, doncs, dels  canals establerts, i per tant, hi ha 
infinitat de grups, de persones, de joves, de no tan joves que fan coses en aquesta i en tantes altres 
ciutats, que no recorren a aquestes praxis, a la praxis de l'ocupació, i  per tant creiem que no era 
necessari, per això hi hem votat contràriament.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades pel grup socialista:

Senyor Terrades: Explicar també amb brevetat la posició del grup socialista respecte aquest tema i 
més que la posició del grup socialista, també la responsabilitat de Govern, del Govern de la ciutat que 
recau en el grup municipal socialista i ,  per tant, no volem defugir ni la responsabilitat ni l 'explicació.  
Primer, el Govern no ha intervingut  en un conflicte que era un conflicte entre privats, entre el 
propietari d'aquest local i el col·lectiu de joves que l 'havia ocupat. 
També explicar que el Govern de la de la ciutat i que el grup socialista no està d'acord amb el model 
d'ocupacions, i per tant, com que no està d'acord amb aquest model, el  que no podem és donar 
aixoplug en aquesta posició que  ens expressa en la Moció que ha presentat la CUP-CRIDA per 
Granollers en aquest Ple. Jo ja entenc que el col·lectiu pugui tenir prevencions, col·lectiu que va 
ocupar  aquest local comercial, pugui tenir prevenció respecte al Govern, fins i tot puc entendre la 
seva posició, també la de la  CUP. De fet en cada Ple intento entendre la posició de la CUP. A 
vegades em costa  empatitzar amb ells, però ho intento. Però que jo sàpiga, mai aquest col·lectiu ha 
intentat o ha parlat amb els Serveis Municipals, com sí altres col·lectius de joves, d'altres adscripcions 
ideològiques, socials o interessos determinats, sí que ha parlat amb el Servei de Joventut per trobar al 
marc adequat per tirar endavant les seves propostes i les seves iniciatives .   
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La Secretària informa que aquesta moció ha quedat Sobre la Taula
 

Alcalde: Moltes gràcies  Entrem en el torn de precs ,preguntes i interpel·lacions.
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Per part de la CUP, perdó del Partit Popular, no? per la CUP, no? Per part de Ciutadans? no?. Per 
Part d'Esquerra Republicana cap pregunta? Per part de PDECAT-DEMÒCRATES? Molt bé. 

Senyor Sastre: En primer lloc, l'altre dia la regidora, en aquest cas en substitució del regidor de barris 
que no estava present a la Comissió Informativa, ens va notificar que s'havia reparat  el wifi del Centre 
Cívic de Can Bassa, per tant agrair la celeritat d'aquesta demanda que s'havia fet per part d'aquest 
grup en  l'anterior Ple.
Tres Precs breus, en aquest cas referents a Palou. Hi han una sèrie de voreres, en concret miro 
l'Albert Camps perquè és el responsable d'aquesta regidoria i també doncs persona vinculada a 
Palau. 
Una sèrie de voreres  en el carrer Francesc Fàbregues que són discontínues, és a dir, hi ha trams on 
hi ha vorera, hi ha trams on no n'hi ha o n'hi ha diguéssim només matolls o trossos d'herba. En tot cas, 
el que sí que sabem que l'Ajuntament té una partida d'arranjament  de voreres. Doncs en el moment 
en què es decideixi quines voreres es posen en aquest pack, doncs demanar si aquestes podrien ser 
unes d'elles, i ho dic ara desconeixent si aquell concret fragment de vorera és o no públic  o és 
propietat de l'immoble. En tot cas, això s'hauria d'estudiar. La demanda és aquesta. 
En segon lloc també referida a Palou. Hi ha moltes rases  de recollida d'aigua on  els matolls i les 
males herbes diguéssim han proliferat excessivament, que fins i tot en moments  de pluja abundant 
ens podria quedar col·lapsat. També que es faci aquesta  neteja.
 I també al barri  de Sant Joan es notifiquen que hi ha dos punts de llum  que existien abans, que es 
veu que van caure doncs per un camió maniobrant o qualsevol altra història, i que els hi segueixen 
reivindicant i era per veure si es podien tornar a instal·lar . 
Gràcies.

Alcalde: Tots els temes són en  referència a Palou. El regidor que  fa el seguiment dels temes a Palou 
és l'Albert Camps, li passo la paraula.

Senyor Camps: Aniré per ordre a contestar,com en el Ple passat li agraeixo que em faci la  pregunta 
perquè dins el Programa d'actuació Municipal  hem començat a treballar en el projecte. Tenim la 
proposta de treballar en la remodelació de les voreres del carrer Dr Fàbregues en aquest mandat.  
Com he comentat, hi ha  trams que ja n'hi ha, per tant és un projecte de certa complexitat perquè no és 
una un arranjament de voreres, sinó que s'han de fer de nou, i per tant ens hem posat a treballar ja en 
aquest projecte. Esperem que properament ho puguem ensuquetar.  
Sobre el tema de la recollida d'aigües, també dir-li que fa uns  15 dies vam estar fent la neteja  d'un 
reg. Els regs són de titularitat privada,  no fa el manteniment  l'Ajuntament de Granollers. Nosaltres sí 
que hem catalogat  la xarxa de regs i mines de Palou. Els tenim inventariats. Volem en la revisió del 
Pla Especial que estem fent  del patrimoni natural incorporar-los com un element de patrimoni de la 
ciutat, en aquesta funció d'element patrimonial d'una antiga activitat agrària de Palou de regadiu, 
vinculada sobretot en el cànem, que ha fet tota aquesta xarxa de regs i mines.  I per l'altra part també 
perquè fan una funció de desguàs d'aigües en cas de de pluja. Per tant, en aquest sentit comentar-li 
que estem buscant a partir d'aquesta experiència que hem tingut, que hem pogut intervenir entre tots 
plegats, entre els interlocutors del territori, de la gent de Palou, també a l'empresa drenatges urbans i 
de serveis que també han col·laborat, doncs intentar a partir d'aquest model buscar formes de 
concertació que ens permetin posar en valor aquesta xarxa de regs i mines, que és un objectiu que 
tenim també en el Programa d'Actuació Municipal, que està en el Pla Estratègic de Palou i que també 



hi estem treballant. 
Amb el tema més particular d'un fanal i un arbre de la carretera del Masnou exactament, prop del barri 
de Sant Josep, és on el tinc ubicat de Palou, doncs també estem en Serveis per fer la reparació 
d'aquest punt de llum que ja porta, és veritat, potser massa temps sense ser reemplaçat. 

 Alcalde: Moltes gràcies. Més qüestions? no? Per tant quedaríem a disposició de les persones que ens 
acompanyen.

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