ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 5 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Dia:
Dia : 30 de maig de 2017
Hora:: 19:
Hora
19:30 h
Lloc:
Lloc : Saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Alcalde president
Josep Mayoral i Antigas
Tinents i tinentes d'alcalde
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Mireia López i Ontiveros
Regidors i regidores
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakir El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla
Secretari general
Catalina Victory i Molné
Interventor general
Sr. Francesc Aragón Sánchez

La senyora Eugènia Llonch Bonamusa s'incorpora en el punt número 4 de la sessió.
Alcalde: No hi ha anunciades cap absències però es veu que hi ha dos regidors i una regidora que
estan en trànsit. Si la senyora Secretària li sembla bé, malgrat que tenim tres regidors en trànsit,
començarem.
Bé en tot cas, iniciem el Ple ordinari del mes de maig, 30 de maig recordant que demà és 31 de maig.

Sempre ho fem quan estem al voltant d'aquestes dates, recordant que demà commemorem el
setanta-nou aniversari del bombardeig de la ciutat, i per tant, de nou, una vegada més, al cementiri
ens trobarem per plorar els nostres morts i per recordar aquella gent que va reconstruir la ciutat en uns
moments molt difícils, i en tot cas, per fer com sempre aquest exercici ciutadà - compromís amb la
construcció d'un futur en pau i en llibertat.
Bé, en tot cas, el primer seria l'aprovació de les actes de la sessió del dia 25 d'Abril de 2017
1).-APROVACIÓ
).- APROVACIÓ DE L 'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 25 D'ABRIL DE 2017
Si no hi ha res la donem per aprovada.
Senyora Secretària si vol procedir a la part dels punts 2 i 3 sis plau.
2).-CONTROL
).- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE,
PLE, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROS CORRESPONENTS ALS DIES 4,11,
11,18 I 25
D'ABRIL.
ABRIL .
3).-CONTROL
).- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L'
L'ALCALDE PRESIDENT I
ELS SEUS DELEGATS ,
Alcalde: Moltes gràcies, si no hi cap observació, ens donem per assabentats i passaríem a la
Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia. En tot cas senyora Secretària donem lectures
dels punts 4, 5 i 6 que seran objecte de debat conjunt, si s'escau, i òbviament la votació separada
punt per punt, sí? Per tant, si pot donar lectures als punts 4, 5 i 6 sis plau.

En aquest moment s'incorpora la senyora Eugènia Llonch Bonamusa.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
4).-APROVAR
).- APROVAR LA SUBSTITUCIÓ DE FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ PER L'
L'APLICACIÓ DE
ROMANENT DE TRESORERIA 17 i 18/
18/2017
A través del present expedient, el finançament de la inversió per préstec a llarg termini per import
d'1.376.000,00€ és substituït per l'aplicació de romanent de tresoreria per despeses generals. Aquesta
substitució s'instrumenta a través de dos moviments pressupostaris en paral·lel :
- El suplement del crèdit d'inversió per aplicació del romanent de tresoreria per despeses generals
obtingut en la liquidació del pressupost 2016 (MC AJT 17/2017).
- La baixa de crèdit d'inversió i del finançament afectat per préstec (MC AJT 18/2017).
Tots dos moviments es produeixen simultàniament i pel mateix import, de manera que l'efecte
resultant és el manteniment del crèdit d'inversió (efecte nul sobre el crèdit del capítol VI de despesa) i
la substitució del finançament bancari (reducció del capítol IX d'ingressos) per l'aplicació de romanent
de tresoreria (augment del capítol VIII d'ingressos). Arran d'aquests moviments els crèdits d'inversió
detallats en aquest expedient passen a ser totalment disponibles i operatius .
Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen els articles 36 i 49 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 172 i següents 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 l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.
PRIMER . Aprovar l'expedient MC AJT 17/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per
suplement de crèdits per un import d'1.376.000,00€, amb el detall següent:
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SEGON.
SEGON . Aprovar l'expedient MC AJT 18/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament amb
baixa per anul·lació de crèdits i del seu finançament associat, per un import d'1.376.000,00€, amb el
detall següent:

TERCER.
TERCER . 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. Feta la lectura dels punts 4, 5 i 6 li pertocaria ara al tinent d'alcalde
d'Hisenda, el senyor Terrades, fer-ne l'explicació, la defensa, endavant:
Senyor Terrades: Gràcies.
Una breu explicació del que portem avui o aquestes modificacions que proposem que bàsicament el
que fa és aplicar una part del romanent positiu de tresoreria que ja vam explicar quan vam presentar la
liquidació del pressupost de l'any 2016.
Els hi proposem d'aquest romanent a aplicar pràcticament quasi bé tota la totalitat d'allò que la
normativa vigent ens permet. Pràcticament decidirem al voltant d'uns set milions d'euros, no hi arriba
ben bé, però sis milions set-cents cinquanta-dos mil euros, per ser més exactes, dels que els hi
proposem dividir-ho amb quatre subapartats.
Les propostes d'actuacions que finançarien gestió i despesa corrent, és a dir, alguns d'aquells
programes que en l'aprovació del pressupost d'enguany, com ho vam fer a finals de l'any passat,
doncs per la rigidesa dels ingressos i les despeses no van tenir cabuda .
Algunes actuacions sobrevingudes que tenen encaix, no les inversions, sinó la despesa corrent, fins i
tot algunes factures que degut a la necessitat i l'obligació legal de la seva digitalització per part de les
empreses, que s'havien facturat de manera incorrecta a l'Ajuntament i s'havien retornat en aquestes i
que les han inclòs, han tornat a l'Ajuntament a l'any 2017 i hem aprofitat per incorporar-les ara.
Temes que tenen a veure amb previsió d'IVA que no eren deduïbles.
Qüestions que tenen a veure amb una part d'aquell programa que per nosaltres és important, que és el
pla d'habitatge, que incorporem nous recursos i que l'any que ve tindrà un recorregut en despesa
corrent. Pensem o proposem destinar-hi un milió dos cent setanta-tres mil euros com tenen a
l'expedient que se'ls ha facilitat.
Proposem també avançar noves inversions que en la programació del programa d'actuació municipal
estaven previstes poder-les incloure en el pressupost d'inversions de l'any 2018, el fet de tenir aquest
romanent ens permet avançar aquestes inversions que tenien una previsió en el calendari del 2018
incorporar-les al 2017. Alliberem part de la inversió del proper any amb aquesta quantitat. Quina és
aquesta quantitat? doncs són dos milions cent mil euros bàsicament. A destacar la urbanització dels

611

carrers i patis de Roca Umbert. Aquest era un compromís que ja els hi vam avançar en el debat
pressupostari del 2017 quan ho vam fer l'any passat, que seria una de les actuacions que tiraríem
endavant per tenir tot aquest paquet tancat a final d'aquest mandat. També el condicionament d'un
aparcament de bicicletes a l'estació Granollers Centre. Un paquet que va lligat en aquest cas com a
inversió en el programa d'habitatge per tal de poder fer un segon paquet d'adquisició de d'habitatge,
per poder-lo posar a disposició de lloguer assequible de lloguer social. Hem avançat també inversions
en els equipaments esportius que tenen una utilització com vostès saben molt intensa i que
necessiten d'un adequat manteniment. Aquesta era una demanda reiterada de l'àrea d'esports, del
regidor d'esports, que ha pogut tenir també aixopluc en aquest avançament d'inversió que els hi
proposem. També n'hi ha una que ens fa especial, ens complau poder-la avançar, que és adequar la
sala oberta del Teatre Auditori de Granollers.
Fem Guardiola de dues de les grans inversions o grans obres que haurem d'afrontar, que estem
afrontant, que afrontarem a partir dels propers mesos, que és la urbanització del tram nord del carrer
Girona. S'adjudicarà, es licitarà i s'adjudicarà al 2017.Tenia partida d'inversió del pressupost
d'enguany però també proposem reservar part del recurs del romanent per destinar-ho a finançament
d'aquesta obra, en concret fem la proposta de destinar-hi un milió d'euros. Així com una de les altres
infraestructures que tirarem endavant aquest any, que és el nou camp de futbol de Palou.
També proposem, que amb càrrec al romanent de tresoreria, destinem un milió tres-cents setanta-sis
mil euros a finançar des dels propis recursos de l'Ajuntament el programa d'inversions de l'any 2017,
per tal de no augmentar el deute viu de l'Ajuntament al final de l'exercici.
Resumidament aquesta és l'explicació de l'aplicació del romanent que els hi proposem.
Alcalde: Moltes gràcies. No hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha sol·licitada votació. Tal com
hem dit a principis senyora Secretària, farem la votació punt per punt. Començarem pel punt número
4 que fa referència a una modificació de crèdit que s'esmentava.
S'aprova per majoria absoluta amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSC-CP (13) i 12
abstencions dels Grups Municipals PDeCAT (4) ERC-AG-AM (3), C'S (2), CpG-CUP-PA (2) i PP (1)
Alcalde: Passaríem al punt número 5.
5).-APROVAR
).- APROVAR LA MODIFICACIÓ PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 16/
16/2017
Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 5.100,00€, al qual se li ha
assignat el codi d'expedient MC AJT 16/2017.
Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen els articles 40 i 41 del Reial
decret 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 179 i 180 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 l'article 10è 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 l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.
PRIMER . Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 16/2017 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 5.100,00€, amb el detall següent:
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SEGON.
SEGON . 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.
S'aprova per majoria absoluta amb16 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), C'S (2) i
PP (1) i 9 abstencions dels Grups Municipals PDeCAT (4), ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2)
Alcalde: Passaríem al punt número 6 en el que es fa també l'última aplicació d'aquest romanent.
6).-APROVAR
).- APROVAR L'
L'APLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
19 i 20/
20/2017
A través del present expedient es proposa l'augment del pressupost de l'Ajuntament per import total de
5.376.065,17€ mitjançant l'aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals obtingut de la
liquidació del pressupost 2016. En l'expedient es dota de crèdit despeses que les àrees gestores han
manifestat la necessitat d'atendre sense que puguin demorar-se fins a l'exercici següent i que no
tenen consignació pressupostària adequada o aquesta és insuficient.
Aquesta modificació s'instrumenta a través de dos moviments pressupostaris:
- El suplement de crèdits per aquelles despeses amb saldo de crèdit insuficient (MC AJT 19/2017).
- La dotació de crèdit extraordinari per a aquelles despeses que no tenen un crèdit pressupostari
destinat a aquell finalitat específica (MC AJT 20/2017).
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 l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.
PRIMER . Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 19/2017 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 2.934.105,17€, amb el detall següent:
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SEGON.
SEGON . Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 20/2017 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 2.441.960,00€, amb el detall següent:
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TERCER.
TERCER . 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.
S'aprova per majoria absoluta amb 13 vots favorables del Grup Municipal PSC-CP (13) i 12
abstencions dels Grups Municipals PDeCAT (4) ERC-AG-AM (3), C'S (2), CpG-CUP-PA (2) i PP (1)
Alcalde: Passem al punt número 7 que és una modificació d'una ordenança fiscal. Senyora Secretària:
7).-APROVAR
).-APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'
L'ORDENANÇA FISCAL 2.18 "TAXA
PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I SERVEIS ESCOLARS "
La Ordenança Fiscal 2.18 per a l'any 2017, aprovada per l'Ajuntament de Granollers en sessió
plenària de data 20 de desembre de 2016, regula la Taxa per ensenyaments especials a establiments
municipals i serveis escolars .
L'actual redacció de l'article 4 de la OF 2.18, relatiu a la meritació, estableix la diferenciació de dos
tipus de taxes que poden resultar exigibles en funció del servei o activitat .
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• La matrícula (article 4.1).
• La resta de taxes previstes per als diferents serveis o activitats que conformen la oferta de
serveis i activitats municipals (article 4.2).
Alhora, l'article 4.2 estableix una diferenciació entre aquells serveis i activitats que s'han de dur a
terme en un dia (apartat a), respecte d'aquells altres que estenen la seva durada a varis mesos o a un
període determinat (apartat b).
Si bé la redacció de l'article 4 de la OF 2.18 i dels seus epígrafs ha estat objecte de revisions i
modificacions en els darrers anys, la seva redacció continua, en algunes ocasions, generant certs
dubtes en la seva aplicació, tal com es posa de manifest a la memòria justificativa de la necessitat de
modificació que s'acompanya a l'expedient.
Un dels problemes interpretatius sorgeix davant les sol·licituds de baixa de les activitats o serveis de
casals d'estiu (epígraf 10), presentades pels interessats juntament amb la sol·licitud de retorn de les
taxes que han estat ingressades. La redacció de l'actual OF 2.18 i de l'epígraf 10 genera dubtes quant
als motius en què el sol·licitant té dret a devolució, i quant a l'import a retornar en determinats casos
que més endavant s'analitzaran.
Un altre problema detectat, i no només en el marc de les activitats d'estiu, és el de la acreditació de la
concurrència de les causes que generen dret a devolució previstes per l'article 4.2.b) de la OF 2.18,
relatives a malaltia, hospitalització o canvi sobtat de les circumstàncies econòmiques. En aquests
casos, la redacció de l'article exigeix la seva acreditació amb anterioritat a la finalització del servei o
activitat, fet sovint impossible atesa la mateixa naturalesa de les circumstàncies a al·legar .
A la vista de la memòria justificativa de la necessitat de modificació de la OF 2.18 incorporada a
l'expedient, emesa des de l'Àrea de Serveis a la Persona i des del Servei d'Educació, es fa
necessària, la de modificació de l'article 4 de la OF 2.18 així com del seu epígraf 10 per tal d'evitar els
dubtes que actualment sorgeixen en la seva interpretació, sens perjudici de la necessitat d'entrar a
estudiar amb deteniment tots i cadascun dels diferents epígrafs que integren aquesta OF per tal de
millorar-ne la redacció i facilitar la seva aplicació pràctica sense dubtes interpretatiu
Fonaments de dret
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i modificació de
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals .
En el cas d'imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d'aprovar-se simultàniament a
l'adopció dels respectius acords d'imposició. L'article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d'ingrés, així com les dates d'aprovació i d'inici de la seva aplicació .
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats, i les dates de la nova aprovació i del començament de la seva
aplicació.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer.Primer Aprovar provisionalment la modificació de l'article 4 de la Ordenança fiscal 2.18, relativa a la
taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars, d'acord amb el
contingut dels documents adjunts, i que quedaria redactat en el sentit següent:

«Article
Article 4. Meritació
1. En el cas dels serveis o activitats en els que s'exigeix una matrícula o inscripció la taxa es meritarà
en el moment de la seva formalització, independentment de la rebuda efectiva del servei o activitat, si
és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant .
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2. En la resta de serveis o activitats diferents als esmentats a l'apartat 1, s'aplicaran els criteris
següents:
a) Quan es tracti de serveis o activitats que s'han de dur a terme en un dia, la taxa es meritarà
quan es presenta la sol·licitud corresponent, i el servei o activitat no es realitzarà sense que s'hagi
efectuat el seu pagament.
L'import de la taxa es paga en el moment de presentar la sol·licitud corresponen i, un cop
abonada, no es retornarà en cas que es produeixi la baixa de l'alumne/a o sol·licitant.
b) En el cas que el servei o l'activitat s'estengui a varis mesos, o períodes determinats, la taxa es
meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat que constitueix el fet
imposable.
L'import de la taxa es paga en el moment en que s'inicia la prestació del servei o la realització de
l'activitat corresponent, sens perjudici que l'Ajuntament pugui establir el seu cobrament per
avançat quan la organització del servei o l'activitat així ho requereixi; i un cop abonada, no es
retornarà en el cas que es produeixi la baixa de l'alumne/a o sol·licitant.
Això no obstant,
1. En cas de formulació de desistiment exprés per part del subjecte passiu s'estarà a allò que
es estableixi l'epígraf corresponent.
2. En tot cas, quan concorrin causes de malaltia o hospitalització de l'usuari del servei o
activitat, o canvis sobtats de les circumstàncies econòmiques del subjecte passiu amb
anterioritat a la finalització de la recepció del servei o activitat, i amb la presentació de la
sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació justificativa, es liquidarà la quota
que en cada cas s'indiqui als epígrafs corresponents d'aquesta ordenança.
Quan les circumstàncies abans esmentades concorrin abans de l'inici de recepció del servei
o activitat, la quota a retornar serà la mateixa que s'hagi abonat
El termini per a presentar les sol·licituds relatives als casos previstos en aquest apartat
finalitzarà un mes després de l'acabament de l'activitat o servei.»
Segon.Segon Aprovar provisionalment la modificació de la Nota 3 de l'epígraf 10 de la Ordenança fiscal
2.18, relativa a la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars,
d'acord amb el contingut dels documents adjunts, i que quedaria redactat en el sentit següent:

«NOTA 3: En cas de desistiment exprés, amb independència del motiu de sol·licitud de la baixa :
a) Es liquidarà el 100% de la taxa per concepte de matrícula en tots els casos. Aquest import no és
reintegrable en cap cas.
b) Quota a liquidar si s'ha formalitzat la inscripció de 4 setmanes, amb o sense serveis opcionals:
• 0% de la quota si el desistiment es sol·licita amb caràcter previ a l 'inici de l'activitat
• 25% de la quota si el desistiment es sol·licita dins la primer setmana de l 'activitat
• 50% de la quota si el desistiment es sol·licita dins la segona setmana de l 'activitat
• 75% de la quota si el desistiment es sol·licita dins la tercera setmana de l 'activitat
c) Quota a liquidar si s'ha formalitzat la inscripció de 2 setmanes, amb o sense serveis opcionals:
• 0% de la quota si el desistiment es sol·licita amb caràcter previ a l 'inici de l'activitat
• 50% de la quota si el desistiment es sol·licita dins la primera setmana de l 'activitat
d) Quan concorrin les circumstàncies previstes a l'article 4.2.b.2 de les normes reguladores de la OF
2.18, per a la determinació de la quota a liquidar no s'estarà al moment de la sol·licitud, sinó al
moment de concurrència del fet previst a l'apartat esmentat (malaltia o hospitalització de l'usuari del
servei o activitat, o canvi sobtat de les circumstàncies econòmiques del subjecte passiu ).»
Tercer . Aquesta modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en
el BOPB i començarà a aplicar-se el dia següent a aquesta data, restant en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Quart.
Quart . Exposar al públic l'acord pres amb el text de la modificació de l'ordenança fiscal esmentada en
el tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant trenta dies, comptadors des del dia següent al de la
publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com en un diari de la
província. Durant aquest termini, les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap
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reclamació, l'acord quedarà definitivament aprovat.
Alcalde:Tal com es va explicar a la Comissió Informativa, aquesta és una modificació de l'Ordenança
molt tècnica a proposta d'intervenció per tal de millorar alguns aspectes de redactat i per fer-la més
clara. No hi ha presentació, tampoc hi ha anunciades intervencions
S'aprova per majoria absoluta amb16 vots favorables dels Grups Municipals PSC-CP (13), C'S (2) i
PP (1) i 9 abstencions dels Grups Municipals PDeCAT (4), ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2)
Alcalde:Passem al punt número vuit que en aquest és donar compte d'un informe d'intervenció general
sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Endavant senyora Secretària:
8).-DONAR
).- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE EL
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D'
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016.
2016 .
En data 9 de maig de 2017 l'Interventor General ha emès informe sobre el compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost 2016 de
l’Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis Montserrat Montero,
Teledigital Granollers i Gestió de Residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 2016 de
les societats mercantils Granollers Promocions, S.A., Granollers Escena, S.L., Roca Umbert Fàbrica
de les Arts, S.L., l’E.P.E. Granollers Mercat, la societat Vallès Oriental Televisió, S.L. i la societat
Serveis Ambientals del Vallès Oriental , S.A.

Fonaments de dret:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
L' Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament de informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, estableix la
necessitat que els informes sobre l'estabilitat pressupostària siguin tramesos al Ple de la Corporació
per a la seva comprovació.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.PRIMER .- Donar compte de l'informe de la Intervenció General que es transcriu literalment :
INFORME D’INTERVENCIÓ
sobre el compliment dels requisits de la Llei orgànica 2/2012,
2012 , de 27 d’abril , d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera en la Liquidació del Pressupost 2016.
2016 .
El motiu de realització d’aquest informe es verificar que la liquidació del pressupost 2016 de
l’Ajuntament de Granollers i les seves unitats institucionals públiques dependents classificades
segons la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió
Europea, compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, donant
compliment al que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’estabilitat pressupostària.
Així mateix en compliment del previst en l’article 32 de la LOEPSF en l’informe s’identificarà el
possible destí del superàvit de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de
Granollers i les seves unitats institucionals públiques dependents classificades dins del sector
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Administracions Públiques, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes
Nacional i Regionals de la Unió Europea
1) ENTITATS CLASSIFICADES DINS DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A
EFECTES SEC
L’Inventari d’ens del Sector Públic Local, format i gestionat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, conté per cada entitat local informació sobre la seva naturalesa jurídica i fonts de
finançament de les seves entitats dependents, així com la seva classificació institucional com
administració pública, societat no financera o institució financera, d’acord amb la definició i delimitació
del Sistema Europeu de Comptes aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell de 25 de juny de
1996. De l’Ajuntament de Granollers hi consten:
·
Entitats dependents no classificades (art.2.2 LOEPSF i art.4.2 RD 1463/2007): Fins el mes
d’agost del 2016 únicament constava com unitat institucional pública dependent de l’Ajuntament de
Granollers, pendent de classificació per la Intervenció General de l’Estat, d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacional i Regionals, la societat Serveis Ambientals del
Vallès Oriental S.A. participada majoritàriament pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental,
però a finals d’agost la IGAE va procedir a la seva classificació dins del sector d’Administracions
Públiques.
·
Entitats classificades com Administracions Públiques (art.2.1 LOEPSF i art.4.1 RD 1463/2007): A
finals del mes d’agost de 2016 la Intervenció General de l’Estat va classificar dins del sector
d’Administracions Públiques la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A. participada
majoritàriament pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental. D’aquesta manera per
l’exercici 2016 les entitats que constaran com unitats institucionals públiques dependents de
l’Ajuntament de Granollers, classificades dins del sector Administracions Públiques d’acord amb la
definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacional i Regionals de la UE són les
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ajuntament de Granollers
Patronat del Museu
Granollers Promocions S.A.
Granollers Escena S.L.
EPE Granollers Mercat
Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L.
Consorci Educació Especial Montserrat Montero
Consorci Teledigital Granollers
Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental
Vallès Oriental Televisió S .L.
Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.

2)

ANTECEDENTS

(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)
(AAPP)

Els càlculs per tal de verificar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, corresponents a la liquidació del comptes de l’exercici 2016, de les entitats dependents de
l’Ajuntament de Granollers classificades dins del sector Administracions Públiques a efectes SEC,
s’han realitzat a partir de la documentació continguda en els expedients següents :
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3)

NORMATIVA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Normativa comunitària
·
·

Reglament 2223/1996, del Consell, Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
Manual del SEC sobre el dèficit públic i el deute públic de EUROSTAT

Normativa estatal
·
Article 135 Constitució Espanyola.
·
RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei
18/2001, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les EELL (aplicació en lo no derogat)
·
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
·
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament de informació previstes en la LOEPSF.
·
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic .
·
Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les AAPP i les condiciones y el procediment de retenció de
recursos de los règims de finançament, previstos en la LOEPSF.
Manuals i Guies MINHAP i IGAE
·
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals
elaborat per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.
·
Guia pel càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el
Pla general de comptabilitat privada o algunes de les seves adaptacions sectorials, elaborada per la
Intervenció General d’Administració de l’Estat.
·
Guia per la determinació de la regla de la despesa (article 12 de LOEPSF) per les
Corporacions Locals elaborada per la Intervenció General d’Administració de l’Estat .
Normativa autonómica (Generalitat de Catalunya)
·
Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les
Entitats Locals (CCAA Catalunya).
·
Nota informativa de 21 de gener de 2016 emesa per la Direcció General de Política Financera
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016.
4)

OBJECTIUS
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D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres

actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la
normativa europea”.
En els apartats 3.1 i 3.2 de l’article 3 de la LOEPSF es defineix que s’entén per estabilitat
pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural. Atenent
al que s’estableix en l’article 21 LOEPSF l’informe d’avaluació del conjunt d’aquestes entitats inclourà
el compliment dels següents objectius:
A.
B.
C.

Objectiu d’estabilitat pressupostària
Regla de la despesa
Objectiu de deute públic

4.1.- Objectiu d’Estabilitat Pressupostària .
L’Ajuntament de Granollers i les seves entitats dependents classificades com administracions
públiques d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacional i
Regionals de la Unió Europea compliran l’objectiu d’estabilitat pressupostària si el conjunt dels
pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats, presenten una situació d’equilibri o superàvit,
en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de
Comptes.
De les entitats dependents de l’Ajuntament classificades com administracions públiques distingirem :
1. En les entitats sotmeses a pressupost limitador format per l’Ajuntament de Granollers, el Patronat
del Museu, el Consorci Montserrat Montero, el Consorci Teledigital Granollers i el Consorci de Gestió
de residus del Vallès Oriental, per la medició de la capacitat o necessitat de finançament es tindrà en
compte el següent:
·
(+) Resultat pressupostari 2016 de les operacions no financeres, es a dir la diferència entre els
imports liquidats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de
despeses.
·
(+/-) Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i les despeses no financeres del
pressupost liquidat per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de finançament calculada conforme
al SEC.
·
(+/-) Ajustos de consolidació per homogeneïtzar les operacions internes d’ingressos i
despeses entre les entitats del grup classificades com administracions públiques (art.2.1 LOEPSF),
que s’apliquen per corregir els desajustos que puguin sorgir entre les quantitats entregades i les
rebudes en els pressupostos liquidats 2016 o, en el seu cas, estats financers, per operacions internes
de manera que prevalgui el criteri de la unitat pagadora en quan a import, concepte i període de
l’operació.
D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost 2016, la capacitat o necessitat de finançament
calculada d’acord amb els criteris SEC per les entitats del grup Ajuntament de Granollers classificades
com administració pública i sotmeses a pressupost limitador, és el que es detalla en l’ ANNEX 1 i que
es resumeix en:
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2. En les entitats del grup sotmeses al Pla General de comptabilitat privada o les seves adaptacions
sectorials format per Granollers Promocions S.A. , Granollers Escena S.L. , EPE Granollers Mercat,
Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L., Vallès Oriental Televisió S.L. i Serveis Ambientals del Vallès
Oriental S.A., la medició de la capacitat o necessitat de finançament que es calcula per la diferència
entre els ingressos i les despeses computables a efectes de la comptabilitat nacional, s’ha fet seguint
la Guia pel càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el Pla
general de comptabilitat privada o algunes de les seves adaptacions sectorials, elaborada per la
IGAE.
D’acord amb les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2016 de les entitats del grup sotmeses al
pla general de comptabilitat, s’obté l’import de la seva capacitat o necessitat de finançament calculada
amb els criteris SEC que es detalla en ANNEX 2 i es resumeix en:

3. El resultat total consolidat (a efectes agregats) del càlcul de la necessitat o capacitat de
finançament sobre la liquidació dels comptes 2016, a efectes d’estabilitat pressupostària, de totes les
entitats del grup Ajuntament de Granollers classificades a efectes SEC com administracions
públiques és el següent:
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4.2.- Regla de la Despesa .
L’article 12 de la LOEPSF especifica que la variació de la despesa computable de l'Administració
Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola, modificat,
en el seu cas, per l’import dels increments permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis
normatius. Així mateix correspondrà al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola, d’acord
amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa” .
D’acord amb l’art.12 LOEPSF, s’entén per despesa computable als efectes del que preveu l’apartat
anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions d’ocupació, la
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d’altres administracions
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als
sistemes de finançament.
Així la regla de la despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no
superi la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia
espanyola, que per l’exercici 2016 el Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015 el va fixar en l’1,8%.
La taxa de variació de la despesa computable d’un exercici es calcula d’acord amb la fórmula següent :

A efectes del càlcul de la citada taxa per la despesa computable en l’exercici 2016 de les entitats que
conformen el grup d’entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers classificades a efectes SEC
dins del sector d’Administracions Públiques, caldrà partir de la despesa computable corresponent a
l’exercici 2015 que es va calcular en l’informe d’Intervenció de 17 de maig de 2016.
La novetat d’aquest exercici 2016 respecta de l’anterior ha estat que la IGAE ha classificat dins del
sector d’AAPP dependents de l’Ajuntament de Granollers la societat Serveis Ambientals del Vallès
Oriental S.A., per tant es fa necessari recalcular la base de la despesa computable del grup
corresponent a l’exercici 2015 incorporant les dades corresponents a la citada societat, obtenint el
resultat següent:
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Cal indicar que respecta la despesa computable de l’exercici 2015 que es va calcular en l’informe
d’Intervenció de 17 de maig de 2016, únicament es produeixen variacions en la despesa computable
total per la introducció de la despesa computable de la societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental
S.A. (SAVOSA) i pel recàlcul de la despesa computable 2015 del Consorci de Gestió de Residus del
Vallès Oriental, degut a les operacions internes entre el Consorci i SAVOSA.
A continuació per calcular la despesa computable consolidada del grup Ajuntament de Granollers en
la liquidació 2016,
2016 que ens permeti realitzar el control de la regla despesa, caldrà distingir entre:
1. En les entitats del grup sotmeses a pressupost limitador format per l’Ajuntament de Granollers, el
Patronat del Museu de Granollers, el Consorci Montserrat Montero, el Consorci Teledigital Granollers
i el Consorci de Gestió de residus del Vallès Oriental, el càlcul de la despesa computable de la
liquidació del pressupost 2016 s’ha fet seguint la Guía para la determinación de la regla de gasto del
articulo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales editada per la IGAE, on es detalla que per
obtenir la despesa no financera exclosos els interessos del deute caldrà :
·
(+) de les depeses no financeres reconegudes dels capítols 1 a 7 del pressupost de
despeses liquidat 2016, tenint en compte que pel que fa al capítol 3 de despeses financeres,
únicament s’inclouran les despeses d’emissió, formalització, modificació i cancel.lació de préstecs,
deutes, altres operacions financeres i les despeses per execució d’avals, degut a que aquestes
despeses no es consideren interessos segons el sistema europeu de comptes.
·
SEC:

(+/-) ajustos que permetran el càlcul de les despeses no financeres segons els criteris del

·
(-) despesa no financera que ha estat finançada amb fons finalistes procedents de la UE o
d’altres AAPP. Així també es reduirà la part de la despesa que es financi amb ingressos afectats
encara que aquests fons es rebin en un exercici diferent al de la despesa meritada .
·
(-) pagaments per transferències (o d’altres operacions internes), el destinatari de les quals sigui
alguna de les entitats que integren el grup d’entitats classificades com administració pública .
·

(-) transferències per fons dels sistemes de finançament.

·

(+/-) increment / disminucions de recaptació per canvis normatius .

·

(-) despesa computable per inversions financerament sostenibles (DA6ª LO 9/2013).

Així de les xifres de la liquidació del pressupost 2016 s’obté la despesa real computable de les entitats
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del grup sotmeses a pressupost limitador, que es detalla en l’ANNEX 3:

2. En les entitats del grup sotmeses al pla general de comptabilitat privada format per Granollers
Promocions S.A. , Granollers Escena S.L. , EPE Granollers Mercat, Roca Umbert Fàbrica de les Arts
S.L., Vallès Oriental Televisió S.L. i Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A., el càlcul de la
despesa computable de la liquidació 2016 s’ha fet seguint la Guía para la determinación de la regla de
gasto del articulo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales editada per la IGAE on es detalla que
per obtenir la despesa no financera exclosos els interessos del deute caldrà :
·
(+) despeses no financeres ajustades al Sistema Europeu de Comptes, exclosos els
interessos.
·

(-) despesa no financera finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres AAPP.

·
(-) pagaments per transferències (o d’altres operacions internes), el destinatari de les quals sigui
alguna de les entitats que integren el grup classificat com administració pública .
·

(+/-) increment / disminucions de recaptació per canvis normatius .

·

(-) despesa computable per inversions financerament sostenibles (DA6ª LO 9/2013).

Així de les xifres que s’obtenen dels comptes anuals 2016 s’obté la despesa real computable de les
entitats del grup sotmeses al pla general de comptabilitat d’empresa privada, que es detalla en
ANNEX 4 :
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Finalment obtenim el quadre resum on per cadascuna de les entitats del grup classificades com
administracions públiques, es compara la despesa real computable realitzada en l’exercici 2016 amb
el valor màxim previst de la despesa computable de l’exercici 2016,
2016 , obtinguda a partir del recàlcul de
la despesa computable 2015 amb l’aplicació de la taxa de referència de creixement del PIB previst pel
2016 i la variació per canvis normatius 2016:

Així es comprova que l’import total de la despesa computable corresponent a la liquidació de l’exercici
2016 de les entitats del grup, és inferior en 647.207,72 euros al valor màxim previst per la despesa
computable fixat per l’exercici 2016.
4.3.- OBJECTIU DE DEUTE PÚBLIC
Deute Públic
L’article 13 de la LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals (encara
que són transitoris fins el 2020 d’acord a la disposició transitòria 1ª de la LOEPSF), a través del
principi de sostenibilitat financera on s’indica el següent :

“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit excessiu,
del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte interior brut nacional
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expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es
distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals del producte
interior brut nacional: 44% per l’administració central 13% per al conjunt de comunitats autònomes i
3% per al conjunt de corporacions locals. Si com a conseqüència de les obligacions derivades de la
normativa europea, resultés un deute diferent al 60%, el repartiment del mateix entre l’Administració
central, les comunitats autònomes i les corporacions locals respectarà les proporcions anteriorment
exposades.

2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions
d’endeutament net.”
D’acord amb la citada redacció s’ha d’identificar el deute públic contingut en el Protocol sobre
Procediment de dèficit excessiu amb l’endeutament que s’obté del deute viu a 31-desembre amb els
ajustos següents:
1) Descompte del saldo no disposat de les operacions de crèdit
2) Descompte dels avals concedits no executats.
El 10 de juliol de 2015 el Consell de Ministres va aprovar per les Corporacions Locals un límit a
l’objectiu de deute públic per l’exercici 2016 xifrat en el 3,4% del PIB. Donat que el límit expressat en
l’article 13 de la LOEPSF per les corporacions locals és a nivell de tot el sector local, cal entendre que
l’objectiu a nivell d’entitat és solament orientatiu i per tant no pot comportar les obligacions previstes
en l’art.21 LOEPSF.
El Resultat de la posició a 31/12/2016 del NIVELL DE DEUTE VIU del grup administració pública
corresponent a l’Ajuntament de Granollers és el següent:

Deute Comercial (compliment del període mig de pagament a proveïdors)
De la informació tramesa a través de l’Oficina Virtual de Coordinació financera per les entitats locals
del MINHAP sobre el compliment del període mig de pagament als proveïdors dels ens que conformen
el grup d’administració pública en termes SEC de l’Ajuntament de Granollers corresponent a l’exercici
2016, es dedueix que el PMP global supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat
que la DA 5ª de la LOEPSF estableix en 30 dies, per tant d’acord amb el que s’estableix en l’article
13.5 de la LOEPSF s’hauran d’actualitzar els plans de tresoreria immediatament posteriors a la
publicació dels PMP, per tal de reduir-lo per sota del màxim previst.
En el quadre adjunt es detallen els períodes mig de pagament de cadascun dels trimestres de
l’exercici 2016 i per cadascuna de les entitats que conformen el grup, així com el PMP GLOBAL del
grup:
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5)

DESTÍ DEL SUPERAVIT

1.- L’article 32 de la LOEPSF estableix el següent:
“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el

cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net
sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a
la reducció de deute.
2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de Reserva, amb
la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema .
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament segons
el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del procediment de
dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea .”
La nota informativa del MINHAP de 4-juliol-2013 aclareix la interpretació de l’article 32 de la LOEPSF:
·
identifica superàvit pressupostari amb capacitat de finançament segons els criteris de
comptabilitat nacional
·
identifica l’endeutament amb el concepte de Deute públic contingut en el Protocol sobre
Procediment de dèficit excessiu
·
estableix amb caràcter general el destí del citat superàvit a reduir el nivell de deute .
D’acord amb aquest redactat, el primer que ens cal és determinar l’import que quedaria subjecte a les
obligacions de l’article 32, per això cal recordar que la LOEPSF opera, com tota la resta d’aspectes, a
nivell de grup consolidat d’entitats classificades a efectes SEC com Administracions Públiques, per
tant es tractarà d’obtenir un import a nivell de grup municipal, on poden haver-hi entitats amb
pressupost limitador (on existeix el Romanent de tresoreria per Despeses Generals, i que és
necessari per complir les obligacions d’aquest article) i d’altres sense pressupost limitador (que no
tenen Romanent per Despeses Generals, ni els hi cal per aplicar les obligacions de l’article 32).
Així si de les dades consolidades del grup de l’art.
l’art.2.1 LOEPSF de l’Ajuntament de Granollers s’obté
una capacitat de finançament (superàvit) en termes de comptabilitat nacional y un Romanent de
tresoreria per a despeses generals positiu combinat amb l’existència de deute financer pendent
d’amortitzar, s’haurà de destinar el menor import entre el superàvit i el Romanent de tresoreria de
cadascuna de les entitats, a reduir el nivell de deute.
L’aplicació del requeriment de l’article 32 LOEPSF a les entitats amb pressupost limitador no es pot
aplicar de manera literal, ja que en cas que la capacitat de finançament fos superior al Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals, la quantitat a destinar obligatòriament a reduir endeutament
seria aquesta última ja que l’ens no disposaria d’altres recursos per finançar-la. Per tant el primer serà
validar el possible import subjecte a l’obligació de l’article 32 LOEPSF de cada entitat amb pressupost
limitador, condicionat al menor valor obtingut entre la capacitat de finançament o el Romanent de
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tresoreria per Despeses Generals liquidat el 2016:

Pel que fa a les entitats sense pressupost limitador aplicarem l’article de forma literal, ja que no hi
han impediments pel seu compliment i per tant l’import subjecte a l’article 32 de la LOEPSF serà la
Capacitat de Finançament:

De les dades consolidades a nivell del grup de l’art.
l’art.2.1 LOEPSF de l’Ajuntament de Granollers
s’obté que l’import de 10.614.653,37 € estarà subjecte a les obligacions de l’article 32 de la LOEPSF:

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, va
incorporar una disposició addicional sisena a la LOEPSF complementària del seu article 32, de
manera que reconeixia en complir-se determinades circumstàncies, la possibilitat d’atorgar al
superàvit un destí diferent del previst per l’article 32.
La citada disposició addicional sisena de la LOPESF era d’aplicació exclusiva per l’exercici 2014
encara que el seu apartat 5è preveia la seva possible pròrroga a través de les successives lleis de
pressupostos generals de l’Estat. La darrera va ser amb la DA 82 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre,
de Pressupostos Generals de l'Estat 2016 que únicament tenia efectes per l’exercici 2016, cosa que
provoca que la disposició addicional sisena de la LOEPSF no sigui aplicable en aquest exercici 2017
fins que si un cas es pronunciï la LPGE 2017 que es troba en tramitació.

CONCLUSIONS DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LA LIQUIDACIÓ DE
L’EXERCICI 2016.
2016 .
1. Control de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.pressupostària Per les entitats definides a l’article 2.1
LOEPSF i 4.1 del reglament de la LGEP que pel grup Ajuntament de Granollers està format per
l’Ajuntament, el Patronat del Museu, Consorci Montserrat Montero, Consorcii de Gestió de residus del
Vallès Oriental, la seva societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A., el Consorci Teledigital
Granollers, la seva societat Vallès Oriental Televisió S.L., l’EPE Granollers Mercat, la societat
Granollers Promocions S.A. , la societat Granollers Escena S.L. i la societat Roca Umbert Fàbrica de
les Arts S.L., s’ha obtingut de la liquidació del pressupost 2016 un resultat consolidat a efectes
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d’estabilitat pressupostària de CAPACITAT DE FINANÇAMENT d’import 10.
10.245.
245 .071,
071 ,58 euros,
euros , del
que es desprèn que s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la llei orgànica 2/2012.
2. Control de la regla de despesa.despesa De les entitats que conformen el grup administració pública de
l’Ajuntament de Granollers (entitats àmbit art. 2.1 LOEPSF: Ajuntament, el Patronat del Museu,
Consorci Montserrat Montero, Consorcii de Gestió de residus del Vallès Oriental, la seva societat
Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A., el Consorci Teledigital Granollers, la seva societat Vallès
Oriental Televisió S.L., l’EPE Granollers Mercat, la societat Granollers Promocions S.A. , la societat
Granollers Escena S.L. i la societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L.), s’ha obtingut una base de
despesa computable consolidada corresponent a la liquidació 2016 d’import 69.
69.070.
070 .645,
645 ,38 euros,
euros ,
que està per sota del límit màxim de despesa computable previst pel citat exercici,
exercici d’import
69.
69.717.
717 .853,
853 ,10 euros,
euros , definit a partir del recàlcul de la despesa computable consolidada del grup
corresponent a la liquidació 2015 (que inclou el de la societat SAVOSA), incrementada per la taxa de
creixement aprovada pel Govern de l’Estat (1,8%) i per la valoració dels canvis normatius introduïts en
l’exercici 2016.
3. El control de l’objectiu d’estabilitat de la LOEPSF es compleix en la liquidació del pressupost
2016 per les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com
administració pública segons article 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament .
4. El control de la regla de la despesa de la LOEPSF es compleix en la liquidació del pressupost
2016 per les entitats que conformen el grup Ajuntament de Granollers classificades com
administració pública segons article 2.1 LOEPSF i 4.1 del Reglament .
5. L´import subjecte a les obligacions de l’article 32 de la LOEPSF que s’ha obtingut a partir de les
dades consolidades de la liquidació 2016 de les entitats dependents de l’Ajuntament de Granollers
incloses en l’àmbit de l’article 2.1 de la LOEPSF és de 10.
10.614.
614 .653,
653 ,37 euros que s’hauran de destinar
a reduir el nivell d’endeutament net.
net Cal, no obstant, fer una interpretació sobre quin és el import a
reduir per a cada entitat inclosa dins de l’àmbit de consolidació; en aquest sentit és acceptable una
interpretació, que malgrat el càlcul consolidat, que estableixi que cada entitat reduirà en relació al seu
superàvit, el seu endeutament i, per a aquelles que tinguin pressupost limitatiu, amb el seu romanent
de tresoreria. Així per a l’Ajuntament el import del superàvit en termes SEC establert, 8.232.724,16 €,
haurà d’establir-se com a import a reduir l’endeutament a l’exercici de l’Ajuntament de Granollers, si
no existeix una mesura legislativa, tal i com s’havia realitzat fins a aquest exercici, que estableixi
alternatives a aquesta destinació. Si més no, fins que no s’aprovin els Pressupostos Generals de
l’Estat la quantia abans establerta es troba vinculada, com a mínim a la reducció del deute ja sigui
destinada directament o mitjançant la reducció de la previsió d’endeutament per a l’exercici .
6. Per tant en compliment del que s’estableix en l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les Entitats Locals, caldrà elevar al Ple de
l’Ajuntament de Granollers aquest informe de control del compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2016
de l’Ajuntament i les seves entitats dependents classificades com administració pública. Aquest
informe no és solament informatiu per l’acte d’aprovació dels comptes generals, sinó que forma part
del mateix expedient a aprovar.
L’Interventor municipal
Alcalde: L'informe està a disposició de tots els grups. Informe bàsicament favorable sobre l'estat dels
comptes de l'Ajuntament i els seus principis d'estabilitat pressupostària. Òbviament doncs estarà a
disposició de tota la ciutadania. En aquest cas no hi ha votació perquè simplement és donar compte
d'aquest informe.
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L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement
Alcalde:Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número nou. El que es
tracta és d'atribuir competències de gestió d'alguns regidors a favor del Consorci de Residus.
Endavant senyora Secretària:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
9).-ATRIBUIR
).- ATRIBUIR LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DE DETERMINATS RESIDUS EN FAVOR DEL
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL .
La recollida i el tractament de residus és una competència municipal de prestació obligatòria prevista
en la normativa reguladora del règim local i en la pròpia Llei de residus .
La gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial generats al municipi va ser objecte d’un
conveni específic de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència amb el Consorci per a
la Gestió dels Residus del Vallès Oriental l’any 2005. En aquest conveni, mitjançant una addenda es
va afegir la recollida del paper/cartró generat a les dependències municipals. La vigència d’aquest
conveni va finalitzar el 31 de desembre de 2014, i des d’aquella data el Consorci continua prestant el
servei però sense cobertura jurídica que l’empari.
D’es de l’any 2013 el Consorci també presta el servei de tractament i eliminació dels residus
voluminosos i de fusta que són recollits pels serveis gestionats per les empreses adjudicatàries del
servei de recollida de residus municipals i que són dipositats a la deixalleria sud. El posterior
tractament dels mateixos i l’eliminació dels materials resultants van ser objecte d’un conveni específic
que es venia renovant per anys successius. Malgrat tot, des de l’any 2014 aquest conveni tampoc no
ha estat objecte de renovació.
D’altra banda, el Consorci realitza el servei de recollida de les dues bateries de contenidors soterrats
de recollida selectiva ubicats a la Plaça de la Corona amb un equip específic, dotat de camió, xofer i
operari. Aquest servei no es pot realitzar amb els equips ordinaris del servei solidari per les especials
característiques de la seva ubicació, amb uns costos superiors que han d’anar a càrrec de
l’Ajuntament.
Finalment, existeix tot un seguit de fraccions de residus diversos, com ara els provinents de l’activitat
ordinària de la UOS, tant de les pròpies dependències com de les actuacions que es realitzen a la via
pública, o d’altres dependències municipals, els generats al cementiri municipal, i eventualment, els
abocaments incontrolats que es produeixen al terme municipal, que es venien gestionant mitjançant el
recurs a contractacions menors efectuades a diverses empreses privades .
Es considera convenient procedir a la regularització d’aquestes situacions de fet i a l’agrupació de tots
els serveis abans descrits en un únic conveni amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental.
El conveni preveu l’existència de cinc annexes, reguladors de cadascuna de les prestacions a
executar i l’import anual a satisfer o bé els preus unitaris a aplicar, segons el cas. Aquests imports
seran objecte de revisió anual, per tal de recollir les variacions a l’alça o a la baixa dels costos
vinculats.
Per a la quantificació del cost del conveni en aquells serveis en que el cost es determina en base a
preus unitaris ,s’han fet unes estimacions de quantitats i fraccions anuals en base als històrics de que
disposem.
D’altra banda, també es contempla la gestió dels residus valoritzables a preus de mercat que
comportarà una compensació econòmica en favor de l’Ajuntament en funció dels materials i quantitats
recollits.
El cost anual màxim previst del conveni serà de 92.376,99€, exempt d’Iva, segons el detall per
annexes que s’indica en el següent quadre:
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Aplicació pressupostària
Annex
J3110 16211 22700 1 Paper/cartró origen comercial
J3110 16211 22700 2 Papereres dependències
Subtotal aplicació pressupostària
J3110 16230 22700 3 Voluminosos
J3110 16230 22700 4 Vidre, paper/cartró i envasos pl. Corona
J3110 16230 22700 5 Residus UOS, cementiri, abocament i altres
Subtotal aplicació pressupostària
Total conveni

Import
25.847,60
8.398,21
34.245,81
19.241,30
27.058,68
11.831,20
58.131,18
92.376,99

La durada del conveni serà de quatre anys, amb efectes des de l’ú de gener de 2017 fins al 31 de
desembre de 2020, podent ésser prorrogat per quadriennis successius.
El reconeixement de les obligacions corresponents als serveis prestacions durant l'exercici 2016, que
no disposaven de consignació pressupostària però que han estat efectivament prestats pel CGRVO
ascendeixen:
- servei de gestió dels residus de paper i cartró d'origen
57.553,32 €
- servei de gestió de voluminosos
16.738,78 €
i aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries J 3110.16211.22700 i J3110.16230.22700
Fonaments de dret
·

L’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).

·
L’article 67 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 (TRLMRLC).
·
L’article 42 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Aprovar el conveni d’atribució de l’exercici de la competència de gestió de determinats
residus en favor del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, que es transcriu a
continuació , d'acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats:
"CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I DELS RESIDUS
COMERCIALS AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Daví Mayol, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental, assistit pel secretari de l’entitat, senyor Jordi Vendrell i Ros
I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, assistit
per la secretaria de la Corporació, senyora .
INTERVENEN
El president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental en virtut del que disposa
l’article 11 dels seus Estatuts, facultat expressament per a aquest acte per acord de la Comissió
Executiva.
L’alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei
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7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El secretari i la secretaria, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, en virtut del que disposa
l’article 113, regla 6a, del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Els compareixents es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni
i, per aquesta raó,
MANIFESTEN
1. Que el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, -en endavant, el CONSORCI-,
és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local constituïda per a la creació, gestió i
prestació de forma unificada de les activitats i dels serveis en matèria de residus, que són de la
competència dels ens que l’integren.
2. Que l’Ajuntament de Granollers, -en endavant, l’AJUNTAMENT-, en sessió plenària
extraordinària de 10 de març de 1998, va aprovar la constitució del CONSORCI, així com llurs
Estatuts.
3. Que el CONSORCI gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar
per crear i gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les seves finalitats estatutàries, per a la
qual cosa pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim
local.
4. Que Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima, -en endavant, SAVOSA-, és una
societat de capital íntegrament de titularitat del CONSORCI , que té per objecte, entre d’altres, la gestió
i la realització d’activitats i competències en matèria de recollida i tractament de residus .
5. Que el 19 de maig de 2005, la Comissió Executiva del CONSORCI va aprovar el contingut i
signatura del Conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament
de Granollers de gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial al Consorci, que estenia els
seus efectes fins el 31 de desembre de 2005. El conveni es va signar el 5 d’octubre de 2006 i s’ha
prorrogat per anualitats successives. Juntament amb l’aprovació de la pròrroga de l’any 2010, la
Comissió Executiva del CONSORCI va aprovar una segona addenda per regular el servei de recollida
de paper a les entitats municipals.
Les pròrrogues corresponents als anys 2015 i 2016 no foren signades; nogensmenys, el CONSORCI
ha prestat a l’AJUNTAMENT els serveis de recollida de paper i cartró d’origen comercial i de recollida
de paper a les entitats municipals objecte del conveni descrit en aquest epígraf .
Per raó d’aquest conveni, resten pendents de pagament per part de l’AJUNTAMENT al CONSORCI,
les factures corresponents els serveis prestats durant l’any 2016, que es relacionen a continuació:
Data
31/01/2016
29/02/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
30/06/2016
31/07/2016
31/08/2016
30/09/2016
31/10/2016
30/11/2016
31/12/2016

Núm. factura
3374.16
3582.16
3665.16
4096.16
4180.16
4392.16
4712.16
4920.16
5115.16
5442.16
5676.16
6094.16
TOTAL

Import
4.940,00 euros
4.940,00 euros
4.508,33 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
57.553,32 euros

6. Que el 25 de gener de 2013, la Comissió Executiva del CONSORCI va aprovar el contingut i
signatura del Conveni de desplegament parcial de l’atribució de l’exercici de la competència de
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l’Ajuntament de Granollers de gestió de la fracció voluminosos d’origen domèstic dels residus
municipals i assimilables i la cessió d’un bé immoble al Consorci, que estenia els seus efectes fins el
31 de desembre de 2013. El 30 de juliol de 2013, el Ple de l’AJUNTAMENT va aprovar l’esborrany del
conveni, no obstant el document del conveni no consta signat. Aquest conveni s’ha prorrogat per
anualitats successives.
Les pròrrogues corresponents als anys 2015 i 2016 no foren signades; nogensmenys, el CONSORCI
ha prestat a l’AJUNTAMENT els serveis objecte del conveni descrit en aquest apartat .
Per raó d’aquest conveni, resten pendents de pagament per part de l’AJUNTAMENT al CONSORCI
les factures corresponents els serveis prestats durant l’any 2016, que es relacionen a continuació:
Data
25/02/2016
25/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
18/04/2016
18/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
22/06/2016
22/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
31/08/2016
31/08/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
29/11/2016
29/11/2016
30/12/2016
30/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

Núm. factura
3387.16
3388.16
3591.16
3592.16
3824.16
3825.16
4136.16
4137.16
4339.16
4340.16
4553.16
4554.16
4878.16
4879.16
5250.16
5251.16
5261.16
5262.16
5607.16
5608.16
5881.16
5882.16
6053.16
6054.16
TOTAL

Import
512,84 euros
801,65 euros
532,58 euros
832,87 euros
556,36 euros
870,63 euros
471,64 euros
737,41 euros
595,34 euros
931,15 euros
591,90 euros
925,99 euros
559,25 euros
874,97 euros
528,89 euros
827,77 euros
516,83 euros
808,83 euros
584,90 euros
914,48 euros
474,54 euros
742,69 euros
602,72 euros
942,55 euros
16.738,78 euros

7. Que la Comissió Executiva del CONSORCI, en sessió 5 de maig de 2017, va aprovar la
formalització d’aquest conveni.
8. Que el Ple/la Junta de Govern de l’AJUNTAMENT, en sessió de
formalització d’aquest conveni.
CONSIDERACIONS

de 2017, va aprovar la

JURÍDIQUES

1. Els articles 26.1 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), i
67 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 (TRLMRLC), disposen que la recollida de residus és un servei que ha de ser
prestat per tots els municipis i que el servei de tractament de residus ho ha de ser en municipis de
població superior a 5.000 habitants.
2. L’article 42 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, disposa que la gestió dels residus municipals és una competència
pròpia del municipi, que ha de prestar, com a mínim, el servei de recollida, de transport, de valorització
i de disposició del rebuig d’aquests residus .
3. L’article 1 dels Estatuts del CONSORCI aprovats definitivament pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental en data 11.03.1998 (Publicació en el DOGC núm. 2.613 de 3 d’abril de 1998 i al BOPB
núm. 69 de 21 de març de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental en data 25 de maig de 1999 (Publicada la modificació en el BOPB núm.
175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999), estableix que es
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constitueix com a entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica pròpia, per a la
creació, gestió i prestació, de forma unificada, de serveis i activitats d’interès comú en matèria de
residus a la comarca del Vallès Oriental, que són de la competència dels ens integrats al Consorci i,
molt especialment, les competències en la matèria que els assigni la normativa en cada moment .
4. L’article 2 dels Estatuts del CONSORCI, quan estableix que aquest pot emprar qualsevol de les
formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local .
5. Els articles 85 de la LBRL i 249.1 del TRLMRLC quan disposen que els serveis públics locals es
poden gestionar directament o indirectament.
6. L'article 10 j) dels Estatuts del CONSORCI, pel que fa a la competència de la Comissió Executiva
per exercir totes aquelles atribucions no expressament assignades a altres òrgans pels estatuts, així
com exercitar totes aquelles funcions que el Consell Plenari li delegui .
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts subscriuen
aquest conveni que subjecten als següents,
PACTES
Primer. Aquest conveni té per objecte el desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de
l’AJUNTAMENT al CONSORCI en relació amb la gestió dels residus municipals següents :
1. Paper i cartró d’origen comercial i envasos de la plataforma de la deixalleria de Granollers sud,
d’acord amb les condicions tècniques establertes a l’Annex I.
2. Paper de les dependències municipals, d’acord amb les condicions tècniques establertes a
l’Annex II.
3. Voluminosos i fusta d’origen domèstic dels residus municipals i assimilables, d’acord amb les
condicions tècniques establertes a l’Annex III.
4. Vidre, paper i cartró i envasos lleugers dels contenidors soterrats a la Plaça de la Corona,
d’acord amb les condicions tècniques establertes a l’Annex IV.
5. Específics: residus procedents de la Unitat Operativa de Serveis Municipals, residus banals
abandonats de forma incontrolada a la via pública, residus banals de la caixa ubicada al cementiri i
piles dels comerços i dependències municipals, d’acord amb les condicions tècniques establertes a
l’Annex V.
Nogensmenys, es podran incorporar mitjançant addenda els serveis addicionals que acordin les parts .
Segon. La gestió dels residus municipals indicats en el pacte anterior que assumeix el CONSORCI
comprèn, en funció de la tipologia de residu i d’acord amb les condicions tècniques establertes en els
Annexos I a V d’aquest conveni, els serveis de:
1. Recollida, entenent com a tal, segons la redacció de l’article 3.2 a) del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, l’operació consistent en
recollir, classificar o agrupar residus per transportar-los, d’acord amb la forma establerta en els
Annexos I a V del present document.
2. Transport, entenent com a tal, segons la redacció de l’article 3.2 b) del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, l’operació de trasllat dels
residus des del lloc de recollida fins a les plantes de reciclatge , tractament o disposició del rebuig.
3. Valorització, entenent com a tal, segons la redacció de l’article 3.1 f) del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, qualsevol dels processos
enumerats per l’annex II.B de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE, de 24 de maig, per la qual
s’adapten els annexos II.A i II.B de la Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i publicats en l’annex
1.B de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus .
4. Tractament, entenent com a tal, segons la redacció de l’article 3.3 d) del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, l’operació o conjunt
d’operacions de canvi de característiques físiques, químiques o biològiques d’un residu per tal de
reduir o neutralitzar les substàncies perilloses que conté, recuperar-ne matèries o substàncies
valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font d’energia o afavorir-ne la disposició del rebuig.
5. Gestió de les compensacions econòmiques fixades amb els sistemes integrats de gestió
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Ecoembalajes España, SA, i Sociedad Ecològica para el Reciclado de los Envases de Vidrio ; així com,
en el seu cas, el retorn del cànon sobre la deposició de residus.
Tercer. El CONSORCI presta els serveis de recollida i transport derivats d’aquest conveni mitjançant
SAVOSA, que també gestiona les compensacions econòmiques fixades amb els sistemes integrats de
gestió Ecoembalajes España, SA, i Sociedad Ecològica para el Reciclado de los Envases de Vidrio; i
el retorn del cànon sobre la deposició de residus, d’acord amb les condicions tècniques de cada servei
establertes als l’ Annexos I a V d’aquest conveni.
Els serveis de tractament i valorització derivats d’aquest conveni es realitzaran mitjançant gestor
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya en funció de la tipologia de residu .
Les condicions tècniques dels serveis objecte d’aquest conveni poden ser modificades previ acord
d’ambdues parts.
Quart. L’AJUNTAMENT podrà sol·licitar al CONSORCI mitjançant correu electrònic adreçat a
cresidusvo@cresidusvo.cat la realització d’hores addicionals dels serveis objecte d’aquest conveni
per atendre necessitats puntuals i extraordinàries, sense necessitat de modificar les condicions
tècniques dels respectius serveis. El CONSORCI comunicarà a l’AJUNTAMENT mitjançant correu
electrònic adreçat a serveis@ajuntament.granollers.cat, la possibilitat de realitzar aquestes hores
extraordinàries així com el seu cost en el termini de 24 hores.
De la mateixa manera, el CONSORCI comunicarà a l’AJUNTAMENT mitjançant el correu indicat al
paràgraf anterior, les hores addicionals dels serveis objecte d’aquest conveni que consideri
necessàries realitzar en supòsits puntuals i extraordinaris per a la correcta prestació del serveis i el
seu cost. En aquest cas, l’AJUNTAMENT mitjançant el correu electrònic del CONSORCI indicat en el
paràgraf anterior, haurà d’autoritzar la realització d’aquestes hores en el termini de 24 hores.
Cinquè. L’AJUNTAMENT, cedeix de forma gratuïta al CONSORCI un bé moble denominat Roller Pack
per triturar i compactar la fracció voluminosos, que la seva empresa adjudicatària va instal·lar sense
cost per les parts ni per SAVOSA a la Deixalleria de Granollers Sud .
El manteniment i la coordinació dels treballs d’instal·lació pel funcionament correcte del Roller Pack és
per compte del CONSORCI.
Sisè. Per a la gestió dels residus municipals de paper i cartró d’origen comercial i envasos de la
plataforma de la deixalleria de Granollers sud, l’AJUNTAMENT haurà d’abonar al CONSORCI l’any
2017 l’import establert a l’Annex I d’aquest conveni, en dotze mensualitats d’igual import cada una.
Per a la gestió del paper de les dependències municipals, l’AJUNTAMENT haurà d’abonar al
CONSORCI l’any 2017 l’import establert a l’Annex II d’aquest conveni, en dotze mensualitats d’igual
import cada una.
Per a la gestió dels voluminosos i fusta d’origen domèstic dels residus municipals i assimilables i dels
residus específics, l’AJUNTAMENT haurà d’abonar al CONSORCI l’any 2017 els preus unitaris que
resulten dels Annexos III i V d’aquest conveni, per mensualitats vençudes.
Per a la gestió dels residus de vidre, paper i cartró i envasos lleugers dels contenidors soterrats a la
Plaça de la Corona, l’AJUNTAMENT haurà d’abonar al CONSORCI l’any 2017 l’import establert a
l’Annex IV d’aquest conveni, en dotze mensualitats d’igual import.
En tot cas, el pagament el pagament del preu s’ha de realitzar d’acord amb la forma establerta a
l’article 216 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, o norma que el substitueixi.
Per a la resta d’anualitats de vigència d’aquest conveni, així com de les pròrrogues successives, la
quantitat que l’AJUNTAMENT hagi d’abonar al CONSORCI pels serveis objecte d’aquest conveni es
determinarà mitjançant addenda anual.
Setè. Durant el primer trimestre de l’any immediatament següent al de cada anualitat de vigència
d’aquest conveni, o de cada anualitat de les successives pròrrogues, el CONSORCI presentarà a
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l’AJUNTAMENT la liquidació definitiva dels serveis prestats durant l’any anterior, amb indicació dels
serveis efectivament prestats durant aquell any i el seu cost, obligant-se les parts a regularitzar
aquesta situació, abonant l’AJUNTAMENT al CONSORCI o, en el seu cas, retornant el CONSORCI a
l’AJUNTAMENT, la diferència que en resulti.
Vuitè. El 15 de setembre de cada anualitat de vigència d’aquest conveni el CONSORCI presentarà a
l’AJUNTAMENT una proposta d’addenda per a l’any immediatament següent, prenent com a
referència els serveis efectivament prestats durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31
d’agost d’aquell any. Aquesta addenda incorporarà els Annexos amb les característiques de cada un
dels serveis objecte del conveni i els pressupostos pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de l’any immediatament següent.
Novè. El CONSORCI comunicarà cada mes a l’AJUNTAMENT les quantitats que resulten de la
valorització de les fraccions vidre, paper i cartró i envasos lleugers i de la compensacions
econòmiques que corresponguin. El CONSORCI només abonarà aquestes quantitats quan les hagi
percebut dels sistemes integrats de gestió.
Desè. L’AJUNTAMENT reconeix els serveis efectivament prestats pel CONSORCI durant l’any 2016
en virtut dels convenis de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament
de Granollers de gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial i de desplegament parcial de
l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Granollers de gestió de la fracció
voluminosos d’origen domèstic dels residus municipals i assimilables i la cessió d’un bé immoble al
Consorci, de conformitat amb les addendes aprovades per la Comissió Executiva del CONSORCI el 4
de desembre de 2015 i la modificació d’una d’elles el 2 de desembre de 2016.
En conseqüència, entenent que les factures presentades pel CONSORCI, les quals es relacionen als
apartats 5 i 6 de la relació de fets d’aquest document, corresponen a serveis efectivament prestats pel
CONSORCI, procedeix el reconeixement i l’obligació del pagament de les mateixes, independentment
que no constin signats els convenis o les corresponents addendes per part de l’AJUNTAMENT .
L’AJUNTAMENT abonarà les factures relacionades als apartats 5 i 6 de les manifestacions d’aquest
document en el termini de dos mesos a comptar la data que se signi aquest conveni per la última de
les parts.
Onzè. El CONSORCI tramitarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la
legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSORCI per l’objecte d’aquest conveni.
Dotzè. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de les
obligacions que s’hi preveuen.
1.

La Comissió de seguiment té les funcions següents:

a) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSORCI .
b) Validar les hores addicionals de serveis realitzades .
c) Acordar aquelles altres despeses derivades dels serveis objecte d’aquest conveni .
d) Validar les liquidacions definitives dels serveis prestats durant l’any anterior .
e) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que preveu
aquest conveni.
f)
Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni .
2.

La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:

a)
b)
c)
d)

El/la gerent del CONSORCI, que la presideix.
Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.
Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.
Un tècnic del CONSORCI, el qual té la condició de vocal.

3.

Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.

Tretzè. Aquest conveni entra en vigor en la data que se signi per la última de les parts, no obstant
estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2020.
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Catorzè. Les parts poden acordar la pròrroga d’aquest conveni per quadriennis successius .
Quinzè. Aquest conveni es pot extingir per:
a.
b.
c.
d.

La dissolució del CONSORCI
La pèrdua per l’AJUNTAMENT de la competències que es despleguen en aquest conveni
L’acord mutu entre les parts
La denúncia plantejada unilateralment davant l’altra part amb una antelació mínima de sis mesos

Setzè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les possibles
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni.
I convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en senyal de
conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa el secretari i la secretària sotasignants
donen fe."
Segon.
Segon .- Autoritzar i disposar la despesa de la gestió dels residus contemplats en el conveni per un
import màxim estimat de 92.376,99€, que anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen :

Aplicació pressupostària
Import
Treballs recollida selectiva
paper/cartró
16211
22700
16230
22700
Treballs tractament residus sòlids
Total conveni

J3110
J3110

34.245,81
58.131,18
92.376,99

Tercer .- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives al servei de gestió dels residus de
paper i cartró d'origen comercial de l'any 2016, per import de 57.553,32 € a càrrec de l'aplicació
pressupostària J3110.16211.22700
Data
31/01/2016
29/02/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
30/06/2016
31/07/2016
31/08/2016
30/09/2016
31/10/2016
30/11/2016
31/12/2016

Núm. factura
3374.16
3582.16
3665.16
4096.16
4180.16
4392.16
4712.16
4920.16
5115.16
5442.16
5676.16
6094.16
TOTAL

Import
4.940,00 euros
4.940,00 euros
4.508,33 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
4.796,11 euros
57.553,32 euros

Quart.Quart .- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives al servei de gestió de voluminosos
de l'any 2016, per import de 16.738,78 € a càrrec de l'aplicació pressupostària J3110.16230.22700
Data
25/02/2016
25/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
18/04/2016
18/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
22/06/2016

Núm. factura
3387.16
3388.16
3591.16
3592.16
3824.16
3825.16
4136.16
4137.16
4339.16

Import
512,84 euros
801,65 euros
532,58 euros
832,87 euros
556,36 euros
870,63 euros
471,64 euros
737,41 euros
595,34 euros
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22/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
31/08/2016
31/08/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
29/11/2016
29/11/2016
30/12/2016
30/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

4340.16
4553.16
4554.16
4878.16
4879.16
5250.16
5251.16
5261.16
5262.16
5607.16
5608.16
5881.16
5882.16
6053.16
6054.16
TOTAL

931,15 euros
591,90 euros
925,99 euros
559,25 euros
874,97 euros
528,89 euros
827,77 euros
516,83 euros
808,83 euros
584,90 euros
914,48 euros
474,54 euros
742,69 euros
602,72 euros
942,55 euros
16.738,78 euros

Cinquè .- Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni de
delegació de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Granollers de gestió dels residus
municipals i dels residus comercails al CGRVO .
Sisè.Sisè .-

Publicar al BOPB aquest conveni de delegació de competències a a favor del CGRVO

Setè.Setè .- Notificar aquest acord al CGRVO
Alcalde:Moltes gràcies. Aquí sí que hi haurà presentació per part del regidor de Serveis. Endavant:
El senyor Juan Ma. Segovia: Si, gracias Alcalde. Buenas tardes a todas y a todos.
Este convenio tiene por objeto agrupar y regular las diferentes situaciones que tienen relación con la
gestión de determinado tipo de residuos en favor del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, a la que ya tenemos delegada la competencia de la recogida selectiva en la ciudad .
Estos servicios son:
La gestión de los residuos de papel y cartón comercial generados en la ciudad. Un servicio que se
presta mediante un convenio desde el año 2005 y que dicho convenio finalizó el 31 de diciembre de
2014. Desde esa fecha se ha seguido prestando el servicio pero sin la cobertura jurídica que la
amparase.
La recogida selectiva que se realiza en los contenedores soterrados en la Pça de la Corona, requiere
por las características de su ubicación un equipo específico que está compuesto por un
camión,diferente que el habitual, algo más pequeño, un chófer y un operario. Este servicio supone un
coste superior al que ya se realiza en el resto de la ciudad y que va a cargo del ayuntamiento .
El Consorci también presta el servicio de tratamiento y eliminación de los residuos voluminosos y de
madera que son recogidos en la ciudad por las empresas adjudicatarias y que se depositan en la
deixalleria sud. Este servicio también se prestaba mediante un convenio desde el año 2013 que se
debía ir renovando anualmente pero que tampoco ha sido renovado desde el año 2014 con la
intención de agrupar los diferentes convenios existentes en único convenio , como es el caso.
Y por último, existen una serie de actividades que generan una serie de diversos residuos, como por
ejemplo los generados por la actividad ordinaria de la brigada del Ayuntamiento, la UOS, los
generados por el cementerio de la ciudad, o aquellos vertidos que de manera eventual, pero por
desgracia más frecuentemente de lo deseado, se producen en diferentes espacios de nuestro término
municipal.
Hasta este momento, estos pequeños temas los íbamos gestionando a través de contratos menores
con diferentes empresas privadas.
Son estos los motivos por los que consideramos conveniente proceder a la regularización de estas
situaciones y agrupar en un único convenio con el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental estos temas.
Este convenio consta de cinco anexos, reguladores cada uno de las prestaciones a realizar, así como
el importe anual a pagar o los precios unitarios a aplicar. Estos importes serán objeto de revisión
anual.
Para la previsión del coste del convenio, se han hecho unas estimaciones de cantidades y fracciones
anuales teniendo en cuenta el histórico del que disponemos.
Se contempla también que aquellos residuos valorizables a precios de mercado comportará una
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compensación económica a favor del Ayuntamiento que irá en función de los materiales y las
cantidades recogidas, óbviamente.
Y para acabar, como decía la señora Secretaria, coste máximo anual previsto para este convenio será
de 92.376,99€ (exento de IVA), y la duración prevista es de cuatro años. Con efectos a 1 de enero de
2017 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi han enunciades intervencions. Si que hi ha demanada 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 5 abstencions dels Grups Municipals , ERC-AG-AM (3) i CpG-CUP-PA (2)
Alcalde: Passem al punt número 10 que és aprovar la pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana. Endavant
senyora Secretària:
10).10).-APROVAR
).- APROVAR LA PRÒRROGA DEL PLA DE MOBILITAT URBANA

1r. En data 30 de juny de 2009, per acord de Ple es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana de
Granollers, publicat al BOP, número 179 de 28 de juliol de 2009 i en el DOGC número 5438 de a 7
d'agost de 2009.
2n. Granollers va ser la primera ciutat catalana a tramitar el seu Pla de Mobilitat Urbana d'acord amb
la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, que estableixia l’obligatorietat per ser:
Un municipi de més de 50.000 habitants i que per tant, ha de prestar servei de transport col·lectiu
urbà de viatgers.
Ser capital de comarca
Ser un dels 40 municipis inclosos dins la zona de protecció especial (decret 226/2006) del Pla
d'actuació per a la millora de la qualitat de l 'aire.
3r. Els objectius que persegueix el Pla de Mobilitat Urbana són :
- realitzar una diagnosi actualitzada del sistema de mobilitat a l'àrea urbana de Granollers,
incorporant específicament a través d'un procés participatiu, les percepcions dels problemes per
part de la ciutadania.
- proposar els objectius i les estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al
municipi.
- proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i les estratègies del pla,
formulant un programa d'actuació a 6 anys.
- establir els indicadors i l'avaluació del pla, així com l'avaluació ambiental estratègica d'acord
amb el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
4t. El Pla va ser sotmès a avaulació ambiental de plans i programes i va comptar amb la resolució de
conformitat a la memòria ambiental emesa per la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el 4 de maig de 2009.
5è. La vigència del pla és de 6 anys (2009-2015), al termini dels quals és necessari efectuar-ne la
revisió i posta al dia per tal d'avaluar el grau d'acompliment i l'eficàcia de les actuacions realitzades, i
definir les mesures que s'hi han d'incorporar a partir d'aquest moment.
6è. En data 3 de juliol de 2015, es va adjudicar a l'empresa Estudis, Projectes i Mobilitat SCP, la
redacció de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Granollers, treballs que,
d'acord amb els tràmits previstos en la llei de la Mobilitat , s'han de completar al llarg de 2016.
7è. Per acord de Ple de 26 d'abril de 2016, es va prorrogar el PMU fins al 31 de desembre de 2016,
per tal de poder fer la revisió del mateix i definir les mesures a incorporar .
8è. El cap de Servei de Mobilitat, el 7 de maig de 2017, ha emès informe relatiu a la necessitat de
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prorrogar el PMU fins a l'aprovació de la modificació del mateix, atès que per la diversitat de temes i
d'agents que han d'intervenir en el procés de validació del pla, es fa molt difícil avaluar amb exactitud
els terminis d'execució dels treballs.
9è. Es preveu portar la revisió del Pla de Mobilitat Urbana a aprovació pel Ple Municipal el mes de
juny vinent.
Fonaments de dret
Article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, relatiu als plans de mobilitat urbana.
Article 4 del Decret 362/2006, de 3 d'octubre, d'aprovació de les directrius nacionals de mobilitat .
Article 25.2g) de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, sobre
competències municipals en mobilitat.
Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local i l'article 52 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, que estableixen les competències del Ple.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Prorrogar el Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30
de juny de 2009 i prorrogat pel Ple de 26 d'abril de 2016, fins a l'aprovació de la revisió del mateix.
Segon.Segon .- Notificar aquest acord a l'ATM i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer .- Publicar aquest acord, en el BOP, en el DOGC i en l'etauler de la Corporació.
Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el tinent d'alcalde de serveis per fer la presentació, endavant
senyor Segovia:
Senyor Juan Ma. Segovia: Sí, brevemente, pero hacer constar un pequeño error que hay en la parte
dispositiva que habla del 26 de abril de 2017, cuando es 2016 cuando prorrogamos este Pla de
Mobilitat.
Brevemente porque es un punto que como bien saben y como decía la señora Secretaria, 2015 la
empresa Estudis Projectes i Mobilitat SCP empezó a realizar los trabajos previos necesarios como
prevé la Llei de Mobilitat , para adaptar el nuevo Plan de Movilidad y que estos trabajos continuaron
durante el 2016 y de hecho hasta este 2017.
Posteriormente, se aprobó en abril de 2016 una prórroga hasta el día 31 de diciembre pensando que
podíamos, erroniamente tener listo toda la documentación para su aprobación.
Pero tras un exhaustivo trabajo de redacción, la incorporación de algunas de las propuestas surgidas
de las dos jornadas de participación realizadas, la diversidad de los temas y de actores que
intervienen en el proceso para la validación de este plan, creemos que solicitar una prórroga hasta la
aprobación del nuevo plan, para así poder acabar de discutir con tranquilidad la documentación
definitiva, es lo más procedente y honesto en un tema tan importante.
Trabajamos con la intención, como dijimos en la Informativa, de poder traerlo a aprobación en el
próximo mes de junio, y si no es posible será para julio. Pero antepongo a que salga adelante con el
mayor consenso posible un documento que ha de diseñar la movilidad de nuestra ciudad en los
próximos años.
Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha demanades intervencions per part de la CUP, sí? Endavant senyor
Navarro, té la paraula:
Senyor Navarro: Bé, bona tarda. Per nosaltres aquest és un tema que com dèiem abans ja s'ha anat
treballant. És un tema important. Fem una pròrroga d'un pla mentre estem en procés d'elaboració del
nou pla, que ens diuen, perquè ja ens ho van dir en altres moments què ja estaria, doncs que com
deia el regidor Segòvia, que estarà al mes de juny o el mes de juliol, quan és, com molt bé deia ell,
també quan era un tema que se'ns va dir doncs que estaria molt abans.
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Un pla que per nosaltres porta molt temps el·laborant-se i que ens preocupa. Ens preocupa el fet que
ara mateix el senyor Segovia deia doncs que per tal de redactar-lo s'han fet una taula en dues
sessions que van ser el vint i el vint-i-set de març, i de les quals, no sé, sembla ser doncs que van
sortir moltes idees molt interessants però que nosaltres creiem que això no és un procés participatiu
útil. Si el que fem és prorrogar un pla per fer un nou pla en el qual no s'incorporen aquest elements
que per nosaltres són fonamentals i quan el mateix regidor a l'abril del 2016, com molt bé deia ell,
afirmava doncs que el principal motiu de l'actualització és purament funcional, quasi de tràmit. Per
nosaltres aquest tema mobilitat i el pla que s'ha de discutir, és el pla que ha de traçar les línies
estratègiques a la mobilitat. Aleshores tornem-hi, veiem aquí una contradicció i una mancança de
donar-li realment el pes que aquest tema ha de tenir, que com sabem tots i totes la majoria de
ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat els hi preocupa. El Consell de Mobilitat ha estat convocat
només, que nosaltres sapiguem per això, per exemple, la diagnosi que s'ha fet en el pla no hi ha hagut
una intervenció del Consell de mobilitat. Tampoc hem trobat propostes doncs que impliquin tot un
debat sobre el Granollers de futur en aquests temes.
També ens ha sorprès, ahir el Govern presentava un altre pla, el de mobilitat elèctrica, que suposem
que té a veure amb això, perquè a nosaltres no se'ns ha presentat, s'han donat pinzellades respecte a
alguns temes que surten allà , sense participació, hi torno, eh, anunciat en roda de premsa.
Aquest, tornem, no és el nostre model, ens preocupa molt i creiem que si es busquen els consensos
s'ha de fer d'una altra manera, i per tant, doncs votarem en contra de la pròrroga per fer de manifest el
que s'ha elaborat, que és molt insuficient.
Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. No sé si algú altre grup vol fer ús de la paraula no? si? Endavant per part de
PDeCAT:
Senyor Vila: Demòcrates, PDeCAT Demòcrates.
Alcalde: Perdó, completi. PDeCAT Demòcrates, perdoni.
Senyor Vila: Bé,nosaltres votarem a favor d'aquesta pròrroga perquè precisament creiem que no ve
d'un temps si es fa un bon procés participatiu, per tant, durant aquest moment que estiguem fent
aquest procés doncs algun pla de mobilitat ha d'estar vigent, i si realment l'anterior va caducar la
pròrroga, doncs prorroguem-la el que faci falta fins que puguem tenir el nou, per tant, estem participant
i continuarem fent-ho per prorrogar aquest pla de mobilitat i tenir-ne un de revisat. Perquè no ens
trobem en una mateixa situació, així com l'anterior pròrroga va ser fins al trenta-u de desembre, aquest
en principi es prorroga sine die. El que si pregaríem és que no fos sine die, és a dir, que aquests
treballs per elaborar el nou pla de mobilitat tingui un termini raonable .
Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el grup socialista vol intervenir, no? doncs si el grup socialista no vol
intervenir, el senyor Segovia té la paraula.
Senyor Segovia: Pel grup PDeCAT Demòcrates, en el sentit que com bé deia el senyor Vila, aquesta
aprovació, ja li dic que la nostra voluntat és que no sigui sine die . Ens hem imposat la intenció d'arribar
al ple de juny, com a màxim al ple de juliol, però sí que la meva voluntat és que sigui consensuat al
màxim.
També tinc poques esperances que sigui per unanimitat. En aquest sentit ho tinc claríssim, perquè
segurament per tenir conceptes diferent, perquè el tema de la participació cadascú l'entén, la viu o la
creu com creu evident. Vull dir que per vostès tenen un model i potser per nosaltres no és el mateix.
És tan respectable l'un com l'altre.
En aquestes jornades de participació van sortir, evidentment moltes propostes, que l'equip redactor
ha incorporat, aquest va fer un informe tècnic. Jo ho hagués tingut molt fàcil i vostès també en el
sentit d'apretar a l'equip redactor, que em portessin qualsevol document mínimament en paper
correcte, i allò que ens han dit moltes vegades aplicar el "rodillo", però no és la intenció. La nostra
intenció és aplicar, perquè és molt important la mobilitat que ha de tenir la nostra ciutat en el futur,
aplicant a diferents conceptes que cada vegada estan sortint i estan prenent més importància , com és
la incorporació per exemple de la bicicleta .
I reconec una cosa, que vostè feia referència, que era el pla de mobilitat elèctrica que és va presentar
ahir. Reconec, que per un error intern de la Comissió i d'aquest regidor, que assumeix que no ha
passat per la Comissió Informativa prèviament, per un malentès de diferents regidors, aquestes
coses passen, ho assumeixo, no havia passat prèviament a la Comissió Informativa, i evidentment, el
document que no està aprovat, el passarem per Comissió Informativa, vostès tindran corresponent
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còpia.
Alcalde. Moltes gràcies. No sé si el senyor Navarro vol intervenir? algun grup vol intervenir aquest
segon torn? no? Doncs passarem 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 2 vots en contra del Grup
Municipal de CpG-CUP-PA (2)
Alcalde: Molt bé, per tant el donem per aprovat.
Passaríem a l'apartat de Mocions. Senyora Secretària és el seu moment, endavant:

JUNTA DE PORTAVEUS
11.
11.1).-MOCIÓ
).- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSCIUTADANS-PARTIT DE LA
CIUTADANIA (CS)
CS) D'IGUALTAT I CORRESPONSABILITAT:
CORRESPONSABILITAT: INSTAL.
INSTAL .LACIÓ DE CANVIADORS DE
BOLQUERS ACCESSIBLES PER HOMES I DONES .
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per Unanimitat

L’article 14 de la Constitució Espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació
per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagral’obligació dels poders públics de
promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin
reals i efectives. La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en
diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció
sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya el
1983.
En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferències
mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín de 1995. La igualtat és, així
mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en vigor del Tractat
d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les
desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha d’integrar en totes les
polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
Així mateix, a Catalunya tenim la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de dones i
homes, que en el seu article 53.2.e) diu expressament que les administracions públiques de
Catalunya, per a complir les mesures a què fa referència l’apartat 1, han de garantir:

“Equipaments públics amb instal·lacions que facilitin els usos i cobreixin les necessitats de
tothom. En aquest sentit, i en la mesura que sigui possible, cal habilitar zones per a l’atenció
d’infants, especialment per a disposar de canviadors de bolquers, accessibles tant per a
homes com per a dones”.
La realitat amb la qual ens trobem de manera habitual és que els canviadors de bolquers es
troben majoritàriament en els lavabos femenins, com si la criança del més petits i les més
petites correspongués únicament a la mare.
Reconeixent, en aquest sentit, l'esforç que l'Ajuntament de Granollers ve fent en els darrers
anys en la instal·lació de canviadors de bolquers tant en els nous equipaments com en la
rehabilitació dels existents, ens agradaria que s'elaborés un estudi sobre la seva implantació
en els equipaments de Granollers on sigui viable.
Per tot l’exposat anteriorment proposem els següents acords:
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :

1. Analitzar els serveis de tots els equipaments municipals i detectar en quins d'ells es podria
instal·lar canviadors de bolquers sense necessitat de realitzar canvis estructurals importants.
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En aquestinventari i anàlisi s'hauria de prioritzar aquelles instal·lacions amb major afluència
de persones.
2. Estudiar la possibilitat de realitzar una campanya de conscienciació en el sector privat
perquè es sumin a la instal·lació de canviadors de bolquers o para l’adequació dels lavabos
masculins i femenins ja disponibles, sense cap discriminació.
Alcalde: Endavant senyora Secretària, la següent moció:
11.
GRANOLLERS--CUP
11.2).-MOCIÓ
).- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERS
EN SUPORT A LA CAMPANYA «BOMBES D’IMPUNITAT»
La Secretària informa que aquesta moció ha estat Rebutjada, amb els vots favorables dels Grups
Municipals ERC-AG-AM i CpG-CUP-PA; l'abstenció dels Grups Municipals, PDeCAT, C's i PP; i el
vot en contra del Grup Municipal PSC-CP
Alcalde: En tot cas en aquest punt sí que hi ha demanada intervenció, per suposat. No sé si per part
del Partit Popular?, per part de la CUP, si?. Endavant senyor Navarro té la paraula:
Senyor Navarro: Bé, bona tarda. Coincidia aquest any que el Ple era un dia abans de la
commemoració dels setanta-nou aniversari del bombardeig a Granollers, i també una campanya que
per nosaltres és molt important perquè va més enllà del que s'ha fet fins ara en els temes de memòria
històrica. És la campanya "bombes d'impunitat" que pretén un restabliment de la veritat com una
condició ineludible en la lluita, tant pel que fa al passat com al present contra totes les formes de
domini d'opressió. Per nosaltres és important recordar que quaranta anys de dictadura i trenta
d'amnèsia, que no de la memòria induïda, han intentat esborrar la memòria de tot un poble, la
memòria de tota una generació. Això hem de tenir-ho en compte, és molt important, perquè en aquí hi
ha la intervenció d'unes potències nazi-feixistes que van bombardejar la nostra ciutat i a les quals
doncs creiem que cal anar més enllà a l'hora de demana'ls-hi la responsabilitat. Es van produint els
fets que denunciem, doncs una violació del dret internacional i del dret de guerra per part del bàndol
agressor. Des d'aleshores la República italiana ni la República Alemanya, successors dels Estats
doncs que van intervenir directament a la guerra civil espanyola, ni el propi estat espanyol, successor
del règim colpista de Franco, no han assumit la seva obligació de, com a mínim de rescabalament
simbòlic, perquè donat el temps que ha passat no podem anar més enllà de quedar-nos amb el
simbolisme, tot i que creiem que aquest seria un exemple que s'ha pres en sobretot en els
bombardejos que es van produir motiu de la a segona guerra mundial.
Per això és per nosaltres important que, des de la societat i la campanya de bombes impunitat recull
tot això, doncs es faci un treball d'anar més enllà. Creiem que des de les institucions, també per
aquesta voluntat que dèiem abans de tapar-ho, no s'ha treballat prou aquest tema. Creiem que és la
societat la que ha de recordar aquests assassinats demanant aquesta reparació que demanàvem a la
Moció tal i com ho expressa la campanya bombes d'impunitat.
La reparació d'aquests crims es podria concretar de moltes maneres. Nosaltres a la moció fèiem
alguns esments, però sí que creiem que aquest element de responsabilitat, aquest element de
garantia de no repetició, creiem que hi ha d'haver un treball molt clar per part dels Estats que no s'està
produint en favor de la pau i contra els fets com els que es van produir a Granollers demà farà
setanta-nou anys, i per això crèiem que era important que una ciutat com Granollers, que s'ha implicat
en els temes de pau anés més enllà.
Lamentem que la Moció no tiri endavant, nosaltres seguirem treballant en aquest model i per nosaltres
molt important com deia la Moció, doncs que es faci un treball, deixant de banda els acords de la
transició, deixant de banda els acords amb els continuistes a les polítiques franquistes, connectar per
tant amb les lluites actuals per la pau, contra la injustícia i lligant-ho amb els ideals llibertaris i
progressistes que van ser tan importants a la nostra ciutat durant els anys trenta .
Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans alguna intervenció? no? Per part d'Esquerra
Republicana, si? Endavant senyor Mur:
Senyor Mur: Bon vespre a tothom. De fet potser l'Estat Alemany no ho ha fet de forma com a Estat,
però en tot cas la seva cònsol l'any 2008, i també el cònsol francès l'any 2008, sí que van demanar
formalment, en tot cas excuses, per la participació dels seus diferents països, en la detenció i la
posterior deportació a Espanya del President Lluís companys.
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En canvi l'Estat Espanyol ha impedit que es pugui fer justícia sobre els crims del franquisme,
emparant-se en la llei d'amnistia per imposar el silenci sobre els crims contra la humanitat comesos
durant la dictadura i obstruir l'acció de la justícia. D'aquesta manera l'estat tanca les portes a la
memòria històrica i a la justícia, impedeix la reparació de la memòria de les víctimes i evita
condemnar-ne els responsables. La negativa a jutjar els crims contra la humanitat perpetuats durant la
dictadura feixista és una mostra més de les mancances democràtiques de l'estat espanyol. Només
com a exemple, cal tenir present que les sentències dels consells de guerra franquistes no han estat
mai anul·lades. Des d'Esquerra volem contribuir a la dignificació de la democràcia, considerem que és
imprescindible reparar la memòria de les víctimes del feixisme espanyol .
Per això, em sembla necessari, ens assembla necessari, que a través de l'educació, la recerca
històrica i el reconeixement institucional es pugui treballar en la recuperació de la memòria històrica
de la ciutat, així com la promoció dels valors de la pau i la democràcia .
Per aquesta raó nosaltres hem donat suport a aquesta Moció.
Gràcies.
Alcalde:Moltes gràcies. Per part de PEDeCAT Demòcrates no hi cap intervenció?. Per part del grup
socialista, el senyor Terrades, té la paraula:
Senyor Terrades: Any 1979, primeres eleccions municipal democràtiques després de la dictadura
franquista. Any 1980, recordo que les eleccions van ser al maig del "79". Any 1980, primer any de
Govern d'aquest Ajuntament, conformat per diverses forces polítiques, el PSC, el PSUC,
Convergència. Decideix des del minut zero, si se'm permet l'expressió recordar, no només a les
víctimes del bombardeig que va patir la nostra ciutat, un trenta-u de maig, ara farà setanta-nou anys,
demà farà setanta-nou anys. No només, torno a repetir, recordar les víctimes d'aquell bombardeig si
no treballar també des del primer moment per la recuperació de la memòria històrica a la nostra ciutat.
Ara és així, que aquest Ajuntament sempre ha estat actiu a l'hora de reclutar tots aquells treballs per
tal de recuperar la memòria històrica i per saber exactament què és el que va passar. Justament,
perquè hem treballat i col·laborat activament. Des de l'Ajuntament de Granollers es va conèixer que
els avions que van bombardejar Granollers eren avions italians .
Nosaltres estem, per tant actius a l'hora de posar al descobert els crims i les persecucions polítiques
que durant el llarg temps de la dictadura al nostre país van patir també ciutadans i ciutadanes de
Granollers. El nostre camí per tant ha estat treballar des del primer moment i en tot moment per
honorar les víctimes, però sobretot, perquè la memòria no es perdés, que les noves generacions, que
els ciutadans d'avui que no van patir ni el feixisme i alguns d'ells no van conèixer ni la dictadura,
doncs sàpiguen, recordin, puguin conèixer i interpretar què és el que va passar.
Nosaltres hem treballat perquè hi hagués una reconciliació també dels pobles i de les autoritats
democràtiques actuals, només vull recordar que l'alcalde democràtic de Foligno, que és d'on es van
fabricar els avions que van bombardejar Granollers i altres ciutats de Catalunya, va estar present
honorant també les nostres víctimes en algunes de les commemoracions que hi ha hagut, el nostre
alcalde ha participat en actes similars a Foligno. Per tant nosaltres creiem que el que s'ha de produir
és aquesta doble vessant de no oblit, recuperació de la memòria històrica i al mateix temps de
reconciliació de les autoritats democràtiques que en aquest moments hi ha en els països d'Espanya, a
Catalunya, Itàlia i Alemanya.
Aquesta és la nostra la nostra línia de treball i en funció d'aquests arguments és perquè hem votat en
contra d'aquesta d'aquesta Moció.
Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent Moció. En aquest cas una Moció presentada per l'UGT,
saludem al seu secretari general comarcal. Endavant:
11.
11.3).-MOCIÓ
).-MOCIÓ PRESENTADA PER UGT I ACORDADA EN JUNTA DE PORTAVEUS CONTRA LES
EMPRESES MULTISERVEIS
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta amb els vots
favorables dels Grups Municipals PSC-CP, PDeCAT, ERC-AG-AM i CpG-CUP-PA; l'abstenció del
Grup Municipal de C'S i el vot en contra del Grup Municipal del PP;
Des del 2012 la reforma laboral del govern del Partit Popular (PP) ha suposat un profund desequilibri
en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions posseeixin un instrument
demolidor per precaritzar els llocs de treball i devaluar salaris, utilitzant societats que, abusant del
dret, contribueixen a un empobriment de la treballadora i el treballador .
Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades «empreses
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multiserveis» que estableixen convenis per sota de les condicions establertes en els convenis
sectorials fins a límits insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i
que instauren competències deslleials fruit d’aquesta maquinació que altera de forma més que
premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social , la lleialtat i la seguretat.
Aquest nou fenomen de subcontractació segrega les persones treballadores, ja que ha fet aparèixer
una nova categoria professional que desenvolupa la seva activitat en pitjors condicions que les
persones que integren la plantilla d’una empresa tradicional de serveis. Hi ha un tracte desigual no
justificat per a treball del mateix valor, fet que va en contra del que estableix l’article 23.2 de la
Declaració Universal de Drets Humans.
Les administracions públiques atorguen concessions per a la prestació de determinats serveis, i es
produeixen sorprenents ofertes a la baixa de grans companyies que ja preveuen la utilització de mà
d’obra provinent d’aquest model d’empresa, que redueixen substancialment els salaris d’aquestes
persones treballadores i fan que indirectament aquesta administració sigui còmplice de pràctiques
nefastes.
Acord
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs de condicions que
reconeguin el conveni sectorial de referència i els acords de millores laborals segons l’activitat del
treballador i/o treballadora, per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a
l’administració pública, de tal manera que sempre es respecti el conveni sectorial per a qualsevol
treballadora o treballador que efectuï el servei atorgat.
2. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania dels municipis de la comarca .
3. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre d’inspectors de Treball i
a crear un òrgan d’actuació específic que persegueixi el que és un frau encobert a la seguretat social o
bé, per defecte, que aquesta actuï d’ofici.
4. Convocar una mesa de negociació per crear un pacte entre sindicats, patronal i administració que
estableixi els criteris per regular les subcontractacions i erradicar del territori pràctiques que
precaritzen el mercat laboral.
5. Insta el Ple Congrés dels diputats a la derogació immediata de la reforma laboral, origen d’una
exclusió social sense precedents.
6. Enviar còpia d’aquesta resolució al president del Congrés dels Diputats, al president de la
Generalitat de Catalunya, a la ministra d’Empleo i a la consellera de Treball .
7. Notificar l’acord del plenari a la UGT del Vallès Oriental .
Alcalde: Moltes gràcies. Seguint en aquesta línia d'aportacions de representants de societats civils,
tenim ara una Moció que ha fet seva la Junta de Portaveus presentada per Amnistia Internacional
sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia. És, insisteixo, assumida pel conjunt
de la Junta de Portaveus. Endavant senyora Secretaria
11.
11.4).-MOCIÓ
).- MOCIÓ PRESENTADA PER AMNISTIA INTERNACIONAL I ASUMIDA EN JUNTA DE
PORTAVEUS PER LA PROTECCIÓ DELS DEFENSORS DELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per Unanimitat
A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant augment dels
homicidis i dels atacs contra els defensors i defensores dels drets humans per part de determinats
grups armats.
A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), el grup
guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser posteriorment ratificat pel Congrés.
En els últims mesos, el govern ha iniciat negociacions amb la segona guerrilla més important del país,
l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN).
La signatura dels acords de pau suposa el primer de molts més passos necessaris per arribar a una
situació on la població colombiana pugui viure sense por a ser víctima d'homicidi, desaparició o
desplaçament forçat.
L'acord de pau aconseguit està molt lluny de representar la fi de les violacions de drets humans.
humans.
Mentre que les víctimes civils per combats directes entre les parts bel·ligerants han disminuït, hi ha
hagut un preocupant augment dels atacs selectius contra els defensors i defensores dels drets
humans, especialment contra líders comunitaris i activistes que defensen el dret a la terra i el medi
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ambient, que fan campanya a favor del procés de pau o que lluiten contra la impunitat dels abusos
dels drets humans.
Segons l'l'organització colombiana «Somos Defensores», l’any 2016 van ser assassinats 80
defensors i defensores de drets humans . Des del començament de l 'any 2017,
2017 , ja s’han confirmat 10
assassinats . Davant aquesta situació les autoritats colombianes han d'adoptar mecanismes de
protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la seguretat de les comunitats en risc. A menys
que les autoritats no assegurin la protecció urgent d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes
vides.
Darrere d'
d'aquests atacs hi ha grups armats,
armats, inclosos paramilitars,
paramilitars, que han augmentat la seva
activitat per apoderarapoderar-se dels territoris abans controlats per les FARC,
FARC rics en recursos i que es
poden explotar amb fins econòmics. Les autoritats colombianes al·leguen que tots els grups
paramilitars van ser desmobilitzats l'any 2015. No obstant això, la realitat és una altra, l'Oficina a
Colòmbia de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades
ocasions de l'augment de l'activitat paramilitar i dels riscos que comporta. Per tant, les autoritats han
d'actuar per protegir a les comunitats amenaçades per aquests grups armats, en lloc de negar que
continuen actius.
Entre els nombrosos casos de persones i organitzacions que es troben en risc pel seu treball a favor
dels drets humans, volem assenyalar el nostre especial suport a l’organització MOVICE-SUCRE, per
la seva vinculació amb la societat civil catalana .
MOVICE (Moviment Nacional de Víctimes de Crims d’Estat)
d’Estat) és una coalició formada per 200
entitats socials,
socials, polítiques i de drets humans que es va constituir l’any 2005 amb l'objectiu de
treballar per la veritat, justícia i reparació de les víctimes de violacions de drets humans perpetrades
tant per les forces de seguretat com pels diferents grups armats durant el conflicte armat Des de la
seva creació, almenys set membres de MOVICE han estat assassinats i molts continuen sofrint
amenaces.
L'any 2006, una delegació de MOVICE es va establir a la regió Sucre, nord-oest de Colòmbia. Des de
llavors han sofert més de 100 casos d'intimidació, amenaces i atacs contra els seus membres, en un
intent d'aturar el seu treball. En l'actualitat, MOVICE-SUCRE continua sotmesa a vigilància, robatori
d'informació confidencial, amenaces de mort, assassinats i l'ús de procediments judicials contra els
seus membres. El cas de MOVICE-SUCRE és una de les moltes organitzacions que treballen per la
defensa dels drets humans i que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat. Per aquesta raó, el
paper de la comunitat internacional és fonamental per fer visible la seva situació .
Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau,
pau, però aquesta pau no pot
implicar més impunitat.
impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real,
real, i és per això que s'
s'ha de garantir a les
víctimes el seu dret a la veritat,
veritat, justícia i reparació.
reparació. D'acord amb el dret internacional, les autoritats
colombianes han de portar davant la justícia als presumptes culpables de crim de guerra i de lesa
humanitat.
Per tot l'exposat anteriorment, proposem els següents acords:
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :

1.- Fer les gestions necessàries perquè la Missió d'Observació i de Verificació de Nacions Unides a
Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets humans per tal de reforçar les funcions de
vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans en aquest
país.
2.- Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la seguretat dels grups
i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, afrodescendents i camperols, i els defensors i les
defensores de drets humans.
3.- Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures pel compliment dels
punts anteriors.
4.- Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula per Colòmbia i el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la pau a Colòmbia.
Però aquesta pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les violacions dels drets humans.
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Granollers manifestem el nostre suport a la tasca dels
activistes i líders comunitaris i demanem la seva protecció efectiva perquè puguin continuar treballant
per a la defensa dels drets humans.
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Alcalde: Com no pot ser d'altra manera perquè era l'expressió conjunt de la Junta Portaveus.
Bé, en tot cas passem a la següent Moció. És en aquest cas presentada pel grup socialista. Endavant
senyora Secretària:
11.
11.5).-MOCIÓ
).- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A SUMARSUMAR-SE A LA XARXA DE
CIUTATS LLIURES DEL TRÀFIC DE DONES , NENES I NENS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ .
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per Majoria Absoluta amb els vots
favorables dels Grups Municipals PSC-CAP, PDeCAT, C's i PP; i els vost en contra dels Grups
Municipals d' ERC-AG-AMG i CUP-PA
La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal reglamentar
perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que les dones prostituïdes i homes han de
suportar equival al que en altres contextos correspondria a la definició acceptada d'abús sexual i
violació reiterada. El fet que es pagui una quantitat de diners pot transformar aquest abús en una
«ocupació», al que se li vol donar el nom de "treball sexual"?
Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals : equival a acceptar un model de
relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i
dominació de les dones, anul.lant la labor de diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat de
les dones.
En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de les dones,
amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les nenes que estan en la prostitució, sinó sobre
el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució confirma i consolida les definicions patriarcals
de les dones, la funció de les quals seria la d'estar al servei sexual dels homes.
Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient que això és una
alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari remoure les
causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a les dones a ser prostituïdes. A través
d'aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una « opció per a les pobres ».
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones. Com
podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes sabran que el seu futur pot ser
prostitutes, veient a altres exhibir-se en aparadors a l'estil del barri vermell d'Holanda, i els nois sabran
que pot usar-les per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per pagar per això ?
En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors clarament
diferenciats : Als nens, en què ells com a homes, van a poder comprar, pagar per usar, el cos,
l'atenció, el tempsF de les dones. I a les nenes, en què elles com a dones, poden estar al servei dels
homes. Potser no elles personalment o directament, però sí les dones, moltes dones. Si es regula la
prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats serà impossible .
Per això compartim i defensem clarament l'l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que busca
anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans. Drets que mentre que essencials estan fora
de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a
canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu el focus hàgim de dirigir-ho a les persones
que demanden, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix.
Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica, de valors i
en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència social .
Si volem construir realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l'eradicació de la
demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta:
demanda
Suècia penalitza als homes que compren dones o nens amb finalitats de comerç sexual, amb penes
de presó de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com a «violència remunerada». En
cap cas es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la seva penalització o sanció perquè la
prostitució és considerada com un aspecte de la violència masculina contra dones , nenes i nens.
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un sistema
econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a tots dos sexes.
sexes. Canviar el seu destí passa per
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perseguir a les màfies i no afavorir la seva instal.
instal.lació al nostre país amb lleis permissives i amb
models econòmics basats en el maó o en “Eurovegas” a les nostres ciutats . Canviar el seu destí passa
per transformar la mentalitat d'aquests homes, no només amb multes que els llevin les ganes sinó
amb una educació que obligui als mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i als
homes a coresponsabilitzar-se emocional i vitalment. Canviar el seu destí passa perquè els drets de
les dones deixen de ser drets de segona i passin a formar part de debò dels drets humans.
Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, l'esclavitud infantil, la
mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni validesa. Tenim el deure
imaginar un món sense prostitució,
prostitució el mateix que hem après a imaginar un món sense esclavitud,
sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals femenins.
Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres discursos d'
d'igualtat en la societat i a
l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem.
Per això el nostre municipi ha d'implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta lluita per la igualtat
d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució començant aquest compromís per unirnos a la
xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones , nenes i nens destinats a la prostitució.

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :

Primer - El nostre Ajuntament s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens
destinats a la prostitució.
Segon - El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer a la
població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant
al denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant el fet de
deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i còmplices
actius en aquesta forma de violència de gènere.
Tercer - El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central i al Govern de la Generalitat de Catalunya , que
s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan actuant a
plaer en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix .
Quart - En col.laboració amb l'Administració Central i el Govern de la Generalitat , el nostre Ajuntament
centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del
prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una
normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones amb finalitats de comerç
sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos i multa.
Cinquè - El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva
acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en
col·laboració amb l'Administració Central i el Govern de la Generalitat, proveirà de fons per a serveis
socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant
a les dones que abandonin la prostitució.
Sisè - El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la
repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i al govern de la
Generalitat eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen,
que provoquen que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes o
mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe,
exigirem al govern que embargui els béns de la “indústria del sexe” i invertir-los en el futur de les
dones que estan en la prostitució proporcionant recursos econòmics i alternatives reals .
Setè - El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i al Govern de la Generalitat perquè estableixi
normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com a audiovisuals, es
beneficien amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que
suposen una forma de col.laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de
collaborar amb violència contra les dones.
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Vuitè - Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat de Catalunya i
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat . "
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que ha demanat intervenció per part de la CUP. Endavant senyora
Portaveus:
Senyora Oliver: Bé, gràcies. Bona vesprada a tothom. Se'ns diuen que algunes Mocions han de
passar per Comissions Informatives perquè són molt tècniques i en aquest cas precisament no és una
Moció molt tècnica sinó que entenc jo que és una Moció molt complexa , i per tant, diguéssim, mantinc
que és una Moció que potser s'hauria d'haver buscat un espai, no sé si una Comissió però, en tot cas,
haver habilitat un espai més enllà del propi Ple perquè entenc que ho requereix. Quan parlem de
treballadores sexuals requereix d'un debat més ampli i més profund.
És a dir, per començar, hi ha dubtes que se'ns ha generat abans de passar a valoració d'aquesta
Moció. És, quantes treballadores sexuals, per exemple, tenim més o menys detectades a la nostra
ciutat. Què diuen elles, per tant entenem que és un subjecte absolutament silenciat, és a dir, quants
prostíbuls legals i, sobretot, de quants prostíbuls il·legals estem parlant a Granollers, en quines
condicions estan. És a dir, hi ha detectades xarxes de prostitució? S'ha aprovat aquesta Moció perquè
el PSC hi ha donat suport i, per tant, és veritat que a partir d'ara, per tant, es perseguiran els
proxenetes? Es posarà la policia local a les portes d'aquests locals? Per tant, s'actuarà de manera? o
quedarà només en una Moció de no res.
En qualsevol cas nosaltres sí que estem en contra d'aquesta Moció perquè hi ha una perversa
confusió, i aquí és on ens hem situat en contra, entre les treballadores sexuals i la tracta de dones i
nenes, i per tant l'única solució que planteja aquesta Moció, motiu pel qual nosaltres estem
radicalment en contra, és que planteja només i exclusivament l'opció abolicionista. Per tant d'entrada,
el que considerem és que l'opció abolicionista que és la que planteja aquesta Moció, el que fa
exclusivament és infantilitzar, victimitzar les dones prostituïdes. Perquè a més a més, parteix d'una
premissa, i és que la prostitució és una esclavitud, i per tant, entenem o en tot cas estem
deslliurar-nos de la possibilitat que existeix també de dones que decideixen exercir-se com a
treballadores sexuals. D'entrada també aquesta Moció abolicionista encobreix aquesta doble moral
cristiana, i a més a més encobreix un pensament absolutament endocèntric i heterosexista. I a més a
més, almenys té de totes totes la veu de les pròpies dones prostituïdes. I això no ho diu la Maria Oliver
i no ho diu la CUP, sinó que a més a més està sospesat i ja està d'alguna manera col·legiat per la
xarxa feminista perquè la dona, evidentment, que jo crec que tothom en aquesta sala, la té
considerada com a referent històric en qüestions de gènere i altres espais feministes han recolzat un
manifest, un manifest signat per les pròpies dones prostituïdes que es diuen putes indignades, i per
tant faré seves les paraules i seran elles les que parlaran en aquest Ple , motiu pel qual elles mateixes
estan en contra d'aquesta Moció.
I diuen: "Nosotras no pactamos campañas hipócritas sobre ciudades libres de trata. Justamente con
los intereses económicos y políticos que se beneficiaron de las políticas de represión i de pobreza
con quienes persiguieron a las mujeres que ejerzen en la vía pública y regularon los locales de alterne
dando vía libre a las ganancias de sus amigos empresarios de la industria del sexo. Nosotras -diuen
elles- no negamos los testimonios de cada una de las mujeres trabajadoras del sexo que quieran
expresarse, porque cada experiencia es respetable y única. Aceptamos con respeto que para unas
sea una experiencia enriquecedora y para otras no lo sea. Porque además nosotras -continuen dient
elles- no idealizamos la prostitución evidentmente no hace falta pero tampoco no la demonizamos
des de vuestra moral, -que és una mica el que sosté aquesta Moció- Nosotras no confundimos trata
con tráfico, ni con prostitución voluntaria. No comparamos la decisión de una mujer adulta con el rapto
de una niña -continuen alertant-nos que precisament entre el 2016 i el 2014 el 30,18% de les dones
que exerceixen la prostitució, per tant treballadores sexuals amb indicis fins i tot de trovar-se en
xarxes de situació, en xarxes de tracte, van patir precisament el 63,26% de les multes. Per tant és
veritat que acaben, evidentment, elles assumint la part de justament allò que entre el qual es vol
lluitar. Per tant evidentment, les mocions i aquest tipus de solucions no acaben subvertin les pròpies
estructures. Ens conviden elles, i amb això acabo, ens conviden a replantejar,- a repensar nuestro
lugar de poder -diuen- a cuestionarlo para construir un debate feminista y anticapitalista sobre el
trabajo sexual"- és a dir, advoquen per aquest debat- y por supuesto también sobre la trata, sobre las
maneras de garantizar derechos, de evitar la criminalització, de combatir el estigma social y la
discriminación -continuen- os invitamos a intentar de hacer de las prácticas feministas un cotidiano
des del que relacionarnos y argumentar"-.
Per tant, una mica aquest és el concepte, és a dir, la CUP ha votat en contra i està absolutament en
contra, contra aquesta estigmatització, contra aquesta discriminació i per tant defensem aquest
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reconeixement, no l'abolició, el reconeixement explícit i sense embuts de les treballadores sexuals, i a
més a més treballadores sexuals com a subjectes de ple dret, vol dir, drets socials i sobretot de drets
laborals.I evidentment, en aquest sentit pel ple dret a ser escoltades també al Ple de Granollers .
Gràcies.
Alcalde:Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans volen intervenir? Per part d'Esquerra
Republicana, endavant, el senyor Chakir el Homrani té la paraula:
Senyor El Homrani: Moltes gràcies. Intentaré ser breu. Ja una part de la intervenció de la companya
Maria Oliver que nosaltres compartim.
Aquesta Moció, en principi s'havia de tractar en el Ple anterior. Nosaltres vam fer una petició al grup
socialista, que era qui presentava la Moció, de si la podien posposar perquè volíem treballar-la a fons.
El grup socialista va dir que cap problema, la vam treballar a fons i vam presentar tota una sèrie
d'esmenes, bastant de profunditat, que al final no s'han pogut transaccionar perquè no erem
conscients de que no era esmena que venia d'una entitat, i què llavors, no era directament el grup
socialista qui tenia la governança.
Nosaltres el que plantegem és, que es plantejava una Moció des d'una perspectiva directament
abolicionista. Hi ha un debat, hi ha un debat i pensem que és un debat que seria interessant que
tinguéssim en el consistori i que es tingués a la ciutat. Perquè igual que hi ha postures abolicionistes,
hi ha postures que el que defensen i el que reclamen és la regularització. Les nostres esmenes
anaven en aquesta línia, en obrir aquest debat. Perquè pensem que és un debat molt interessant,
torno una miqueta el que situava la Maria al principi de la seva intervenció, de què és un tema prou
complexe com per obrir un debat, i un debat allò en profunditat. Perquè nosaltres no ens trobem
còmodes amb aquesta Moció.
A nosaltres ens ha servit per recuperar una part de debat i tenir aquest debat internament. Nosaltres
no ens sentim còmodes, i ho diu una persona que té amics i amigues que són abolicionistes però
sempre els he dit que no comparteixo la seva visió. No ens sentim còmodes, no ens sentim còmodes
per diversos elements. Perquè pensem que és una miqueta perniciós quan situem tota la prostitució
com a tracta de persones, perquè no es dóna aquesta situació, perquè són directament alguns dels
protagonistes i de les protagonistes qui situen que no tot és tracta de persones, i crec que en
qualsevol tipus de debat escoltar directament a les persones més afectades crec que és raonable i
raonat fer-ho. Hi han moltes organitzacions de treballadores sexuals, perquè elles es volen dir
treballadores sexuals, i perquè tenen tot el dret del món d'auto nomenar-se, perquè faltaria menys,
que diuen que no estan d'acord amb això i que fins i tot fan una reflexió que és, encara va més cap
enllà, que és que habitualment la situació de cap regulació que hi ha a l'Estat Espanyol és una situació
que porta l'empitjorament de les condicions de les dones que exerceixen la prostitució i dels homes,
però també el que situen és que normalment aquestes solucions el que els porten és a ser més
vulnerables, a ser més vulnerables a les persones que decideixen exercir-lo voluntàriament. Podem
fer judicis de valor però el que situen és que les fan més vulnerables, que les amaguen més i que les
fan més vulnerables entorn de molts aspectes. Pensem que a treballar entorn i fer efectiu amb tot el
dret a la sanitat, el dret al treball, el dret a la sindicalització , el dret a la ciutadania en general. Pensem
que és una postura més raonable.
Des d'Esquerra hem tingut aquest debat i és el que defensem. Defensem aquesta missió de
regularització i defensem que hi hagi un debat, un debat del que algunes feministes acaben situant
des del que és el feminisme institucional a un altre tipus de feminisme .
Pensem que era interessant i com que és una Moció que confon molts elements, perquè crec que tots
els membres d'aquest consistori estem absolutament en contra del tracte de persones, però hem de
poder tenir aquest debat, i hem de poder tenir una posició diferent a l'abolicionisme i aquesta portava
cap allà, hem votat en contra perquè no ens trobem còmodes amb aquesta Moció i perquè pensem
que la solució va per una l'altra via.
Moltes gràcies.
Alcalde: Gràcies. Per part de PDeCAT Demòcrates no hi ha intervenció. Per part del grup socialista sí
hi ha intervenció. Senyor Terrades:
Senyor Terrades: És veritat el que deia el senyor Chakir El Homrani en el sentit que aquesta és una
Moció que va quedar al damunt de la taula, a petició del seu grup municipal, i es veritat que no li vaig
comentar que el que feia el PSC, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Granollers, era donar
cobertura amb un manifest que ens havia fet arribar el moviment democràtic de dones i la xarxa de
municipis lliure tràfic de tracte de dones , de nens i de nenes.
Per tant des d'aquest punt de vista, tenint en compte que no era només una Moció del grup municipal
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socialista, sinó que com es fa amb altres Mocions, aixopluguem o donem cobertura a Mocions, que
en principi si les entitats que les presenten no estan disposades a la transacció, doncs no és
possible, aquest és el cas.
És veritat, jo no entro en judicis de valor, me'n guardaré prou d'entrar en judicis de valor. Sóc
conscient que aquest és un debat complexe, i no amagaré que en el moviment feminista també, en
conjunt, la valoració que podem tenir tots, però en el moviment feminista hi ha dues corrents d'opinió.
Una, jo crec que l'Estat espanyol i Catalunya per molt potent, que és una corrent abolicionista de la
prostitució en el nostre país, i és cert que hi ha un altre corrent d'opinió que demana el reconeixement i
la regularització.
Fins aquí hi arribem, eh, a diferenciar el que és tracte, és prostitució. Ara, el debat és el que tenim al
damunt de la taula, és un debat que no es produeix només en aquí, és un debat que es produeix en la
societat, és un debat que es produeix en el moviment feminista i la posició del grup socialista és que
compartim i defensem aquesta postura del moviment abolicionista. Per això li hem donat suport i
aixopluc, sinó no ho haguéssim fet i per a mi és d'aquest posicionament i sabent de la complexitat i
sense entrar en judicis de valor nosaltres l'hem mantinguda, ho posem com no pot ser d'altra manera
o l'hem posada a votació de la Junta de Portaveus
Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la següent Moció, i si no m'equivoco, darrera, que de nou escoltant
a la societat civil ve proposada pel Col·legi d 'advocats de Granollers. Senyora Secretària endavant:

11.
11.6).-MOCIÓ
).- MOCIÓ QUE PRESENTA L'
L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'
D'ADVOCATS DE GRANOLLERS SOBRE
LA CREACIÓ DELS JUTJATS PROVINCIALS PER RESOLDRE ELS PROCEDIMENTS SOBRE
LES CLÀUSULES SÒL DE LES HIPOTEQUES .
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per Unanimitat
Conegut l'acord de la Permanent del Consejo General del Poder Judicial, de data 25 de maig, segons
el qual a partir del dia 1 de juny entrarà en funcionament un jutjat centralitzat per cada província, per
tramitar les noves demandes que es puguin plantejar per resoldre les denominades clàsules sòl de les
hipoteques, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers manifesta:
-Que la mesura aprovada pel CGPJ i el beneplàcit del Ministeri de Justícia, va en la línia de
centralitzar la justícia i allunyar-la dels ciutadans que no resideixen a les capitals de la província, amb
una clara conculcació del dret a la tutela judicial efectiva i de proximitat .
-Que considerem que aquesta mesura no és la millor manera de facilitar als ciutadans els seus drets
de reclamació per les clàusules sòl de les seves hipoteques, no envà la manca de proximitat del Jutjat
al que s'hauran de dirigir pot acabar tenint un efecte dissuasori.
-Que entenent que els serveis públics, com el de la Justícia, ajuden a vertebrar el territori i a donar-li
consistència, considerem que mesures com aquesta poden comportar la pèrdua de serveis públics
prestats des de la proximitat comarcal i per tant posen en perill el model territorial ric i divers del que
gaudim a Catalunya.
Per tot l'exposat, acordem:
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :

1.-Demanar al Consejo General del Poder Judicial i al Ministeri de Justícia que aturin aquest projecte .
2.-Que en el supòsit que les necessitats del servei, provocat per un increment de demandes judicials
per la resolució de les clàusules sòl de les hipoteques, requereixi una millor dotació de recursos a
l'administració de justícia, s'adoptin les mesures per reforçar l'actual estructura judicial, basada en els
jutjats i tribunals de tots i cadascun dels partits judicials de Catalunya .
3.-Traslladar aquest acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als Ajuntaments del territori per
tal que considerin la possibilitat d 'aprovar una moció d'aquestes característiques.
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4.-Traslladar aquests acords al Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al President del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquesta moció ha estat aprovada en Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers el
dia 29 de maig de 2017.
Alcalde: Moltes gràcies. Passem ara al torn de precs, preguntes i interpel·lacions

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Alcalde: Per part del Partit Popular? per part de la CUP? Endavant:
Senyor Navarro: Nosaltres tenim una pregunta. Al "Periódico de Catalunya" del 9 de maig deia que el
PSC fixava un salari mínim de 1.048 euros a la Barcelona metropolitana i comentava doncs, que bé,
aquesta era una mesura reparadora de l'actual nivell de 707 euros. En paraules del senyor Collboni,
aquest ha de ser un sou de referència mínim per cobrir les despeses bàsiques d'una família. A
Granollers hem aprovat una Moció en aquest sentit, i voldríem saber si l'equip de Govern ja està
garantint aquesta mesura.
Gràcies
Alcalde: En tot cas, té la paraula el regidor d'Hisenda.
Senyor Terrades: Em sembla que aquesta pregunta ja es va formular en un altre Ple, no recordo qui la
va formular, i la resposta és la mateixa, sí.
Alcalde: Sí, següent pregunta, una altra? no? Per part de ciutadans hi ha dues puntes per escrit, a banda
de les que vulgui formular, però en tot cas, si li sembla començarem per les dues per escrit .
Moltes gràcies. Endavant:
No sé si té el micro encès....
Senyor Carmany: És relativa a la data de Constitució de la Mesa local de diversitat funcional, si hi ha
alguna previsió.
Alcalde: En aquest cas correspon la resposta a la regidora de Serveis Socials . Endavant:
Senyora Sánchez: Bona nit. En principi no hi ha data. Ara el que estem treballant és el projecte, el
document marc, en el que ens hem de fixar. Estem també treballant la llista de possibles entitats i
fundacions que puguin formar part d'aquesta taula. L'estem dissenyant, si tot va bé, ens agradaria que
vostès també poguéssim veure el document i consensuar-lo, i cap al setembre poder ja poder
constituir la Mesa.
Senyor Carmany: Moltes gràcies. La següent pregunta, era demanar informació si s'estan utilitzant
alguns dels següents plaguicides per les nostres brigades municipals, que ara diré: Imidacloprid,
clotianidinas,l tiametoxan, -no m'ho han posat fàcil eh-, fipronil, clorpirifos, deltametrin i zipermetrin.
Alcalde: Li correspon al regidor de Medi ambient, que com la pregunta estava per escrit ha tingut
temps de traduir en un llenguatge vulgar i preguntar-ho als tècnics.
Senyor Camps: Bé bona tarda. Efectivament,he traslladat la pregunta als tècnics municipals i la
resposta és que ni les jardineres ni els jardiners de la plantilla de l'Ajuntament de Granollers, ni
tampoc l'actual empresa concessionària Talher, en aquests moments, no utilitzen cap dels productes
que ha esmentat a la seva relació.
Alcalde: Moltes gràcies. Més preguntes?
Senyor Carmany: Sí, en tinc una què no hem tingut temps de registrar-la. A veure, el pare d'un noi de
l'escola Lledoner ens ha portat aquesta fotografia, és una fotografia on es veu un mural amb una
estelada i amb una ikurriña. Allavòrens voldríem saber si és cert que aquest mural hi és en aquesta
escola, i si és cert, doncs que es prenguessin les mesures oportunes doncs per intentar que els
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centres educatius siguin espais neutrals i lliures de missatges polítics .
Alcalde: En tot cas jo diria que aquesta pregunta l'hauria de formular, vostè, al Parlament de
Catalunya i no en el Departament d'Educació, en l'ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Bé,
nosaltres creiem que els centres educatius tenen el seu funcionament, la seva autonomia i no li
correspon tampoc a l'Ajuntament regular les qüestions que vostè assenyala.
Més qüestions? no? Per part d'Esquerra Republicana? Endavant:
Senyor El Homrani: Hem estat dubtant fins l'últim moment si fer aquesta pregunta o no. Però al final hi
ha hagut dos elements que ens han portat a fer la pregunta. Una, perquè avui que s'aprova una Moció
a instàncies de la UGT sobre empreses de multi serveis, pensem que és interessant, i després perquè
també hem rebut la resposta a una petició d'informació que vam fer, i llavors aquesta resposta ja ens
ha fet allò, poder clarificar fins i tot el tipus de pregunta que voldrem fer .
És en relació a la guia de contractació pública. Fa uns quants dies vam fer públic el que considerem
un incompliment d'aquesta guia de contractació.
Aquesta guia de contractació no s'està complint entorn de tots els elements que té previst la guia.
Entorn de clàusules socials, ètiques i mediambientals, i van situar aquesta denúncia.
Hem pogut observar diversos tipus de resposta de l'equip de Govern, des d'una qüestió de necessitats
de temps, fins i tot en una tertúlia de Ràdio Granollers, una reflexió sobre si les guies s'han de complir
o no. Va ser bastant curiosa aquesta reflexió, però bé. Però la veritat, més enllà de la solidesa
argumental d'incloure clàusules per una qüestió de calendari, de no incloure clàusules per una
qüestió de calendari, quan aquestes lleixen a la guia i són plecs que s'han convocat amb posterior
aprovació del Ple, és a dir, creiem que ja es respon per si mateix.
Ens ha sobtat l'informe que ens ha arribat del Govern local, a la petició que vam fer. I llavors els hi
volem preguntar entorn d'aspectes que situa l'informe.
A l'informe situa en el cas dels deu contractes, dels quals el grup municipal d'Esquerra Republicana
han fet referència, tenen poca incidència en les matèries més sensibles i susceptibles de ser
protegides pel contingut de la guia. Llavors, els hi volem preguntar: quines són les matèries més
sensibles i més susceptibles de ser protegides pel contingut de la guia? Perquè és clar, aquí entrem
al compliment de la normativa laboral,que es pagui segon conveni, que es compleixi el conveni, que
s'asseguri que estiguin donats d'alta a la seguretat social, el millor no és aquesta via, la laboral, i el
millor és més l'ètica. Com per exemple que una empresa digui que no hagi fet donacions a cap partit
ni a cap Fundació vinculada cap partit en els dos últims anys. No ho sabem, i volem fer aquesta
pregunta.
I l'altra pregunta, que també ens ha sobtat, és que el mateix informe diu: La seva implementació
precipitada pot tenir repercussions econòmiques empresarials i en alguns casos socials importants.
Clar, voldríem saber, la implementació de clàusules socials que garanteixin les condicions dels
treballadors i treballadores de subcontractes o les condicions ètiques i tal, en quin sentit pot tenir
aquestes repercussions.
Moltes gràcies.
Alcalde: Bé, en tot cas és una pregunta sobre una pregunta que té una via, òbviament, que és la de
l'aclariment, coma punt ratlla per ratlla paraula per paraula en el marc de la Comissió Informativa, es
pot analitzar amb detall. En tot cas, la senyora regidora li farà la resposta ara.
Tot i que jo convido a que amb la mateixa transparència que actua el Govern, vostès també utilitzin
els mecanismes que corresponen, com són els de la Comissió Informativa, per aclarir aquelles coses,
que potser, no són prou clares en funció de la seva idea. En tot cas, la regidora té la paraula.
Senyora Barnusell: Gràcies alcalde. Sí, ho farem. Jo també els emplaço a la Comissió Informativa, la
propera si els va bé, sinó ja acordarem quin dia hi poden ser, en aquest cas amb la directora dels
serveis de contractació i compres, que és l'encarregada a nivell directiu i tècnic d 'implementar aquesta
guia.
És, d'entrada, com diu la paraula, una guia, no és una llei. I com ja vam dir quan la vam aprovar per
Ple, aprovada amb bastant consens i amb aportacions de tots els grups municipals, era una guia que
tenia, o sigui, unes expectatives que caldria anar implementant al llarg del 2017. Estem quatre mesos,
si que són quatre mesos de l'any però són contractes que no es treballen d'un dia per un altre, i que ja
ens varien treballant. S'han anat incorporant diferents clàusules, però lògicament, i no seré jo, o sigui,
hi ha molts contractes que no tenen implementades totes les guies, o sigui totes les clàusules, socials,
ètiques i medi ambientals que vam aprovar en el Ple. Com li dic, es tractava d'una guia, com diu la
paraula, és una guia amb la voluntat que a final del 2017 tots els contractes incorporin les diferents
clàusules. Hi ha unes sessions de formació previstes per tot el personal tècnic de la casa i
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administratiu i, òbviament, també un reforç a nivell organitzatiu del Servei de Contractació i dels
diferents Serveis de la casa, amb temes jurídics i contractuals, que com saben, les lleis de
contractació, ara està a punt de canviar també una nova llei de contractació a l'Estat, no se sap si
canviarà o no canviarà, per tant tots aquests canvis a la llei afecten, i això vol dir que, tècnicament i
administrativament, la gent de la casa també s'ha de formar.
Quins efectes pot tenir això? La necessitat de formar a la gent de la casa, en els professional,
implementar cada un dels contractes, un a un, cada un dels contractes vostès n'han posat deu en
aquest informe, en podríem trobar més, però en podríem trobar molts d'altres on sí que hi ha les
clàusules socials, ètiques i medi ambientals i aplicades, i per tant s'aniran aplicant gradualment com ja
vam, i en aquest cas no ho vam amagar en cap moment, eh, ni en cap Informativa, ni en el Ple vaig
dir que això estaria d'aplicació l'u de gener, sinó que s'aniria implementant mica en mica.
Són difícils els temes contractuals i jurídics. Hi havia una voluntat política molt clara, no només de
l'equip de Govern, sinó arrel d'una Moció que també van presentar ara farà un any, el mes de juliol, i a
partir del qual ens vam voler posar a treballar amb la guia. Una guia que servirà de guia, i que al llarg
del 2017 s'aniran implementant, i esperem que a final del 2017, pràcticament totes, les clàusules
puguin ser de compliment obligat en tots els contractes de la casa .
També hi ha un altre, hi ha una formació tècnica, hi ha una formació per les empreses de la ciutat. Si
no volem que certes empreses, petites i mitjanes de la ciutat i de comarca quedin excloses, també
necessiten el seu temps per conèixer la guia, tenir sentades amb els tècnics responsables de
l'Ajuntament de contractació i poder-se presentar en els concursos.
Per tant, aquests són els dos moments, però com deia l'alcalde, a la propera Informativa amb la
directora dels serveis de contractació fem la sentada que calgui i que ho pugui detallar .
Alcalde: Molt bé. Més preguntes?
Senyor Mur:Si.
Alcalde: Endavant:
Senyor Mur: És un prec que el divideix en dos subprecs. Diguem-ne que el primer seria en relació a la
seu electrònica. Fa set mesos, més o menys va entrar en vigor la llei de transparència que obliga la
utilització de la seu electrònica com a mitjà de comunicació a dins de l 'administració.
Nosaltres, aquí el prec que els hi volem fer és que les respostes a les nostres preguntes també se'ns
facin arribar via la seu electrònica, que habitualment no és així. És a través de correu electrònic o a
través del paper, diguem-ne físic. Com que hi ha aquesta norma interna, agrairem vaja, que les
respostes que se'ns formulin, a les preguntes que fem, es facin via seu electrònica. La nostra bústia
de notificacions, després de vàries preguntes que hem fet, està buida. I tinc entès, si no estic mal
informat que en la bústia de notificacions les respostes produïdes es mantenen durant dos anys. Per
tant, el que queda clar és que no hem rebut cap resposta via seu electrònica.
I lligat amb aquest prec, el segon que va relacionat amb el temps de resposta. Ens hem adonat, i això
volem dir-ho clar, perquè nosaltres intentem sempre dir les coses clares. De què hi ha un temps de
resposta pactat, oblidat, que és de cinc dies, i efectivament, des que nosaltres fem la pregunta fins
que el tècnic en qüestió respon, efectivament passen cinc dies, almenys amb totes les preguntes que
hem fet. Però malauradament, la resposta no ens arriba a nosaltres fins al cap de deu, vuit, depèn,
això ja és indiferent. Però en tot cas, hi han respostes que ens arriben al cap, per exemple, de tretze
dies. Voldríem també demanar, per tant fer el prec, en el sentit de que els temps de resposta, ja que
veiem que tenen, diguem-ne la possibilitat de complir-los, perquè ho veiem, es compleixen,
diguem-ne, fins al final, és a dir, que la resposta en el grup municipal arribi al cap de cinc dies .
Gràcies.
Alcalde: No, primer dir-li que no és cert que hi hagi l'obligació contestant cinc dies. En cinc dies hi ha
l'obligació de dir si s'admet a tràmit o no la pregunta, que és diferent. I si no es diu res, que s'admet a
tràmit, per tant no torturem la informació, que és el que acaba de fer vostè amb la seva intervenció.
Cinc dies, és el que diu la llei que té l'Ajuntament per dir si l'admet a tràmit o no, justifica perquè
l'admet a tràmit o no, i si no es diu res, vol dir que està tràmit.
El temps de resposta, senyor Mur, no són cinc dies, vostè ha estat al Govern i ho sap perfectament.
Pel que fa a la utilització, en tot cas, jo diria que les preguntes es responen d'una manera endreçada,
correcta, substantiva, àmplia i generosa. Cosa que també m'agradaria, ara vostè no m'escolta però li
estic.., jo diria que quan algú s'adreça a vostè..., Deia que les preguntes es contesten de forma àmplia,
generosa i jo diria que, amb una fluïdesa normal, i no crec que excepte que alguns s'escapi, n'hi hagi
cap que respongui en menys de tres setmanes o un mes. N'estic convençut de que no n'hi ha cap que
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passi aquest termini, vaja si és així, m'ho diuen. No crec que passi de tres setmanes a un mes.
Ja m'agradaria que aquesta fos una pràctica habitual de totes les administracions. I penso amb
algunes, doncs amb les que vostès governen, que per exemple jo vaig fer una pregunta a una
consellera fa dos mesos sobre un tema greu de la ciutat i encara no tinc cap resposta. Ja m'agradaria
que la diligència d'aquest Govern a l'hora de contestar fos la diligència dels governs dels quals vostès
donen suport, que a l'hora de contestar, la veritat és que té una pàtina de silenci absolutament,
rebutjable en molts casos. Altres consellers, altres consellers no, però n'hi ha algunes que les
posaríem al rànquing de persones que no exerceixen cap mena de prudència, diligència per contestar
allò que els ajuntaments li plantegen.
I pel que fa a la seu electrònica, dir-li que vostès saben, igual com pel que fa a la guia de contractació,
estem parlant d'instruments nous. Que tenen un cos d'implementació, a nivell tècnic i a nivell jurídic.
Que hi ha un esforç important. La regidora ha explicat amb detall, la gradualitat que ella mateixa va
explicar en el Ple. Vostès, òbviament, doncs també torturen la paraula gradualitat, exigeixen
immediatesa que mai s'ha promès, ni s'ha compromès. Amb la seu electrònica tres quarts del mateix.
N'estem aprenent. Nosaltres i gairebé totes les administracions. En aquest procés d'aprenentatge no
estem al darrera de ningú, estem bastant al capdavant, i millorarem tot el que puguem. I agraïm, per
tant, totes aquelles observacions que unes persones com vostè ens pugui fer arribar per tal de
millorar.
Més preguntes? alguna pregunta? No?. Doncs quedaríem a disposició de les persones que ens
acompanyen.
Endavant:
I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint hores cincuanta minuts
s'estén aquesta acta de la qual dono fe.
LA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAU
L'ALCALDE
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