ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 11 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Dia:
Dia : 27 de novembre de 2012
Hora:: 19:
Hora
19:30 h
Lloc:
Lloc : Saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Alcalde president
Illm. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Tinents i tinentes d'alcalde
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia i Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Regidors i regidores
Sr. Pere García de los Riscos
Sra. Maria del Carmen Garrido i López
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Mariona Pons i Rodríguez
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sr. Àlex Sastre i Prieto
Sra. Verònica Navarro i Serrano
Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Sra. María Ángeles Olano García
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sr. Javier Rojas Botella
Sr. Pedro J. González Villafranca
Sr. Josep Casasnovas Vaquero
Secretària general accidental
Sra. Àngels Badia i Busquets
Interventor general
Sr. Francesc Aragón Sánchez
ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Sr. Pep Mur i Planas

Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i totes, donarem inici a la sessió ordinària del plenari de l'Ajuntament de
Granollers del mes de novembre que té alguna cosa extraordinària perquè hi haurà el nomenament
d'una nova regidora, la qual saludem d'entrada, Maria del Mar. En tot cas, abans de res, el que fem és
passar a l'aprovació de l'acta de la sessió del 30 d'octubre. Alguna qüestió sobre l'acta? No? Doncs
permeteu-me abans de seguir d'excusar la presència del senyor Pep Mur que té un problema de salut
i no ens pot acompanyar.
1).-APROVACIÓ
).- APROVACIÓ DE L 'ACTA DE LA SESSIÓ DE
Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena
Alcalde president:
Passem al punt dos i tres, en els quals es donarà compte dels acords aprovats per els Òrgans de
Govern de la Corporació.
2).-CONTROL
).- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,
I,
EN CONCRET,
CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES
SESSIONS NÚMEROS 36 A 40,
40, CORRESPONENTS ALS DIES 2, 9, 16,
16, 23 I 30 D'OCTUBRE
,RESPECTIVAMENT , PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D'
D'AQUESTES SESSIONS S'
S'HA
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS , EN ELS TERMES DE L 'ARTICLE 22.
22.2A)
DE LA LLEI 7/1985,
1985 , DE 2 D'ABRIL,
ABRIL , I ELS ARTICLES 104 I 113.
113 .1.B) DEL RD 2568/
2568 /1986,
1986 , DE 28 DE
NOVEMBRE .
3).-CONTROL
).- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,
I,
EN CONCRET,
CONCRET, DE LES RESOLUCIONS DE L'
L'ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,
DELEGATS,
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,
COMPTE, EN ELS TERMES DE L'
L'ARTICLE 22.
22.2A) DE LA LLEI
7/1985,
1985 , DE 2 D'ABRIL,
ABRIL , I DELS ARTICLES 42 I 104 EL RD 2568/
2568 /1986,
1986 , DE 28 DE NOVEMBRE .

Alcalde president:
Molt bé, moltes gràcies, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, punt
número 4, és precisament donar compte de la regidora Maria del Mar Robles Macías, endavant
senyora Secretària,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
4).-MOCIÓ
).- MOCIÓ RELATIVA A LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA MARÍA DEL MAR
ROBLES MACÍAS
COMPAREIX, als efectes de prendre possessió del càrrec de regidora, la senyora María Del Mar
Robles Macías,
Macías, qui presenta la credencial de data 19 de novembre de 2012 emesa per la Junta
Electoral Central que s’adjunta, expressiva d’haver estat designat regidora de l’Ajuntament de
Granollers.
D’acord amb allò que disposa l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, el secretari de la corporació llegeix la fórmula de promesa que seguidament es
transcriu:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor o regidora de l’Ajuntament de Granollers amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya"
La senyora María del Mar Robles Macías formula la promesa.
Per tant , el Ple en pren coneixement de :
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
La pressa de possessió de la regidora senyora María del Mar Robles Macías .

.

L'AJUNTAMENT EN PLE N 'HA PRES CONEIXEMENT
Alcalde president:
En tot cas, si la regidora es pogués acostar, ja sé que és difícil. En tot cas, pertocaria que s'acostés
per tal de que poguéssim fer-li el lliurament de l'escut que acredita la seva representació.
Molt bé, desitgem èxit en la seva feina a la nova regidora, i benvinguda a aquest hemicicle. Passem al
punt número 5, que és el que fa referència a l'atorgament de les medalles de la ciutat per l'any 2012,
endavant senyora Secretària,
5).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A L 'ATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE L 'ANY 2012
Atès que la Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers
persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari
relleu o transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i dedicació al progrés i benestar de la
població i la ciutadania, i també a les que hagin destacat especialment en el treball per
l'associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals , esportives, cíviques, econòmiques i socials.
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers de data 25/09/2012 va acordar iniciar el
procediment per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat 2012 a les següents persones i entitats:
senyor Josep M. Campos i Tarrech,, i a les entitats l'Esport Club Granollers i Estabanell Energia, i va
designar la senyora Alba Barnusell i Ortuño com a instructora de l 'esmentat procediment.
Fonaments de dret :
Reglament de distincions de la ciutat de Granollers aprovat pel Ple municipal de data 30 de novembre
de 2004, i que regula la concessió de distincions a aquelles persones físiques o jurídiques que per la
seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics honorin la ciutat .
Article 8è. La concessió de la Medalla de la Ciutat, l'acordarà la corporació municipal, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, a proposta de l'Alcaldia i fet prèviament l'expedient en el qual hauran
de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors .
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Atorgar la Medalla de la Ciutat 2012 a les següents al senyor Josep M. Campos i Tarrech,,, i a les
entitats Esport Club Granollers i Estabanell Energia.
Es distingeix Josep M.
M. Campos i Tarrech (La Selva del Camp, Tarragona, 16 de març de 1941) per la
seva llarga i activa trajectòria d’excellència assistencial i personal, portada a terme en el camp de la
medicina a Granollers durant quaranta-set anys, a l'Hospital General de Granollers, la Mútua del
Carme i el CAP Vallès Oriental.
També es distingeix Josep M. Campos pel seu paper decisiu en la creació, creixement i
desenvolupament de serveis assistencials i docents de l'hospital granollerí, principalment com a
director del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu durant més de vint anys. Així mateix com
a impulsor de la cirurgia de tiroide a l'Hospital de Granollers amb la creació de la Unitat de Cirurgia
Endocrina, la seva gran especialitat, i com a promotor de l'Escola d'Infermeria també de l'hospital.

Se li reconeix també la introducció de tècniques quirúrgiques innovadores; el servei que ell dirigia va
ser un dels primers a oferir formació de residents MIR en hospitals comarcals de Catalunya .
Se’n reconeix igualment la transmissió dels valors de la salut a la ciutadania com a impulsor de l'Aula
de la Salut i collaborador de la fundació privada d'ajuda oncològica Oncovallès.
Es distingeix l'Esport Club Granollers pels seus cent anys d'història que es compleixen l'any que ve,
en els quals entrenadors i directius han treballat per difondre el futbol a la ciutat a través de la
formació esportiva i educativa de milers de joves jugadors, convertint el planter de l’entitat en el seu
gran patrimoni, reconegut a la comarca i a Catalunya.
Es reconeix també el paper de l’Esport Club Granollers com a entitat promotora i acollidora d’altres
esports que s’iniciaven a la ciutat com el bàsquet, l’atletisme i l’handbol en la modalitat a onze,
donant-los l’impuls necessari per a la seva posterior progressió .
Es
distingeix
Estabanell
Energia
per
haver
estat
l'empresa
que
va
fer
possible que l'electricitat arribés a la ciutat de Granollers, l'any que ve farà cent anys. Des d'aleshores
la ciutat acull la central operativa d'una companyia de llarga tradició familiar que es caracteritza per la
proximitat amb el client, l'excellència tècnica i la constant inversió .
Se li reconeix la seva projecció de futur en aspectes com l'aposta decidida per la innovació
tecnològica més avançada, els plans d'expansió internacional orientats vers les energies renovables o
el compromís mediambiental a través de programes de recerca i de reducció d 'impacte.
Es distingeix també el seu ferm vincle amb la societat civil granollerina a través de les seves línies de
mecenatge i d'aportació al patrimoni cultural en forma de collaboracions de patrocini amb entitats
d'àmbits diversos (esportius, culturals, educatius...).
Alcalde president:
Té la paraula la regidora de Cultura, per fer la defensa d'aquesta proposta.
Senyora Barnusell:
Gràcies Alcalde i molt bon vespre a tots i totes els qui avui ens acompanyeu a la Sala de Plens .
Un any més quan arriben aquestes dates tinc el privilegi i l'honor de poder presentar en el ple de
l'ajuntament aquest punt tan entranyable: l'atorgament de les medalles de la ciutat. I avui ho faré en
nom de tots els regidors i regidores d'aquest Consistori. Un punt per a la memòria i per a la nostra
història. Un reconeixement, com ja hem dit, de tot el Consistori en ple i unànime, en definitiva, de tota
la ciutat, a persones i entitats que han treballat i treballen per Granollers des de la corresponsabilitat i
l'estimació a la gent i a la ciutat.
A mi, com ha dit la senyora Secretària, em correspon com a regidora instructora de l'expedient i en
nom de tots els membres del Consistori, fer lectura dels mèrits i dels reconeixements pels quals s'ha
decidit atorgar la medalla de la ciutat a cadascuna de les persones .
Dir-vos també, que les trajectòries de cadascuna d'elles les trobareu més extenses en la publicació ja
habitual el dia de lliurament de les Medalles de la ciutat d'enguany, que tindrà lloc el proper 14 de
desembre.
Abans de continuar, fer un petit parèntesi, per agrair, sempre imprescindible i professional, la feina de
tots i cadascun dels tècnics municipals del Gabinet d’imatge i comunicació, encapçalada en aquesta
ocasió per l'Imma Juncà i també a totes les persones, i els vostres familiars i amics que ens heu
dedicat bona part del vostre temps a facilitar tota la informació i totes les imatges i fotografies que us
han anat demanant.
El passat 25 de setembre la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Granollers va acordar per
unanimitat atorgar les Medalles de la Ciutat d’aquest any 2012: al senyor Josep Maria Campos i
Tarrech, a l'Esport Club de Granollers i a Estabanell Energia, com a llegit la senyora Secretària.
Seguidament passaré a llegir els mèrits i reconeixements de cadascun d 'ells, pels quals se’ls atorga la
medalla de la ciutat.
Josep Maria Campos i Tarrech, va néixer a la Selva del Camp, a Tarragona, el 16 de març de 1941.
Amb vuit mesos d'edat va venir a viure a Granollers i més tard passà alguns anys a Barcelona . Va ser

l'últim any d'estudis, al 1965 que rep una proposta per fer de metge de guàrdia per a l'Hospital de
Granollers.
“Si t'allunyes del pacient hi haurà coses que se t'escaparan. M'agrada veure la cara del malalt,
m'agrada parlar amb ell... per a mi és una satisfacció que quan surti del centre continuï sent amic meu.
Jo he tractat de fer-me amic dels pacients i encara conservo moltes d'aquestes amistats. Això no té
preu.”, diuen unes paraules del doctor Campos.
Se li atorga la medalla de la ciutat en reconeixement a la seva llarga i encara activa excellència
assistencial i personal, portada a terme en el camp de la medicina a Granollers durant quaranta-set
anys, a l'Hospital General de Granollers, la Mútua del Carme i el CAP Vallès Oriental.
També es distingeix Josep M. Campos pel seu paper decisiu en la creació, creixement i
desenvolupament de serveis assistencials i docents de l'hospital granollerí, principalment com a
director del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu durant més de vint anys. Així mateix com
a impulsor de la cirurgia de tiroide a l'Hospital de Granollers amb la creació de la Unitat de Cirurgia
Endocrina, la seva gran especialitat, i com a promotor de l'Escola d'Infermeria també de l'hospital.
Se li reconeix també la introducció de tècniques quirúrgiques innovadores; el servei que ell dirigia va
ser un dels primers a oferir formació de residents MIR en hospitals comarcals de Catalunya .
Se’n reconeix igualment la transmissió dels valors de la salut a la ciutadania com a impulsor de l'Aula
de la Salut i collaborador de la fundació privada d'ajuda oncològica Oncovallès.
Al març de 1913 va arribar el primer equip de futbol a Granollers. Va néixer el foot-ball Club, l'embrió
de l'actual Esport Club Granollers de mans d'Agustí Torrellas, Salvador Mas i del que seria el primer
president de l'entitat, el metge granollerí Alfred Canal i Comas. Va ser el vintè club que es va fundar a
Catalunya.
Es distingeix l'Esport Club Granollers pels seus cent anys d'història a punt de celebrar-se, en els quals
entrenadors i directius han treballat per difondre el futbol a la ciutat a través de la formació esportiva i
educativa de milers de joves jugadors, convertint el planter de l’entitat en el seu gran patrimoni,
reconegut a la comarca i a Catalunya.
Es reconeix també el paper de l’Esport Club Granollers com a entitat promotora i acollidora d’altres
esports que s’iniciaven a la ciutat com el bàsquet, l’atletisme i l’handbol en la modalitat a onze,
donant-los l’impuls necessari per a la seva posterior progressió .
Un segle d'esport a la ciutat, que tindrem ocasió el proper any, a partir de gener, de celebrar-ho amb
un centenari ple d'actes que a partir del gener tindrà lloc.
També era l'any 1913, en aquest cas a l'estiu de 1913, durant la Festa Major, quan l'enllumenat de la
ciutat es va convertir en permanent en gairebé tot el nucli urbà i la ciutat va fer Festa Grossa.
L'empresa familiar Estabanell i Pahisa va substituir l'enllumenat de gas per l'elèctric, i va començar el
seu camí a Granollers.
En els primers anys del segle XX Francesc Estabanell i Puntí, copropietari de l'empresa tèxtil
Estabanell i Pahisa va enviar al seu fill Francesc Estabanell i Fontseré a Suïssa i al nord d'Itàlia
perquè esbrinés què era i com funcionava allò que anomenàvem “la corrent”. Aquesta visió de futur va
posar les bases per convertir a Estabanell i Energia en una de les companyies elèctriques
independents més importants de l'Estat.
Es distingeix Estabanell Energia per haver estat l'empresa que va fer possible que l'electricitat arribés
a la ciutat de Granollers, aquest any vinent farà cent anys. Des d'aleshores la ciutat acull la central
operativa d'una companyia de llarga tradició familiar que es caracteritza per la proximitat amb el client,
l'excellència tècnica i la constant inversió .
Se li reconeix la seva projecció de futur en aspectes com l'aposta decidida per la innovació
tecnològica més avançada, els plans d'expansió internacional orientats vers les energies renovables o
el compromís mediambiental a través de programes de recerca i de reducció d 'impacte.
Es distingeix també el seu ferm vincle amb la societat civil granollerina a través de les seves línies de
mecenatge i d'aportació al patrimoni cultural en forma de collaboracions de patrocini amb entitats
d'àmbits diversos: esportius, culturals i educatius.
Una vegada llegits tots els mèrits i aquests reconeixements i abans de finalitzar si que m'agradaria
recordar que l’acte de lliurament de les medalles de la ciutat serà el proper divendres 14 de desembre
a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Granollers, on hi sou tots convidats. Moltes gràcies, Alcalde.
Alcalde president:
Moltes gràcies, la regidora ha parlat en nom de la Junta de Portaveus, en nom de tots els Grups
Municipals, i també per tant de tots el portaveus municipals i només em resta agrair la feina de tants
anys del doctor Campos, agrair la presencia també en aquesta sala del President de l'Esport Club
Granollers, que representa aquesta entitat que ha fet de l'esport aquest espai de convivència i de
civisme i en tot cas també agrair la nota que m'ha remés el Francesc Estabanell Raventos en nom de

l'empresa Estabanell i Pahisa, agrair molt especialment l'acord que ara adoptarem per unanimitat i
especialment pel que fa a Estabanell i Pahisa Energia, recordar que és la primera vegada que es
distingeix una empresa. Per tant, gràcies per haver-nos acompanyat i ens trobarem al Teatre Auditori,
com deia la regidora, el dia 14 de desembre perquè la ciutat, doctor Campos, Esport Club Granollers,
Estabanell i Pahisa Energia, perquè la ciutat us reti l'homenatge que us heu guanyat en tants anys de
treball. Com hem anunciat aquest és un acord per unanimitat, per tant, queda aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número sis, que és un dictamen a partir del
qual es modifiquen diversos acords de l'Ajuntament plenari del cinc de juliol per tal de designar el nou
portaveu del Partit Popular i també alguns aspectes vinculats a la presencia del Partit Popular a les
Comissions Informatives, endavant senyora Secretària.

6).-PROPOSTA
).- PROPOSTA RELATIVA A PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE L'
L'AJUNTAMENT
PLE DE 05/
05/07/
07/2011,
2011 , QUAN A LA DESIGNACIÓ DEL NOU PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
DEL PP,
PP, A LA DESIGNACIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR EN EL SI DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES , I A LA DESIGNACIÓ DE NOUS REPRESENTANTS DEL PARTIT POPULAR EN
DIVERSOS ÒRGANS I ORGANISMES
D'acord amb el que prescriu l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals en relació amb els estatuts o normes de funcionament dels diferents organismes o
entitats en les quals l'Ajuntament s'hi troba representat, correspon al Ple la designació de la
representació municipal.
Atès l'acord de Ple de la sessió extraordinària de 17 de juliol de 2007, referent a designar els
representants municipals en diversos òrgans i organismes .
Atès l'acord de Ple de la sessió extraordinària de 17 de juliol de 2007, referent a la constitució de les
comissions informatives de caràcter permanent i designació dels seus membres .
Atès l'acord de Ple de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2012, referent a prendre coneixement de
la renúncia de la senyora Angeles Olano García al càrrec de regidora de l 'Ajuntament de Granollers.
El Grup Municipal del Partit Popular manifesta la seva voluntat de designar nous representants a
diverses Comissions Informatives de caràcter permanent i en d'altres òrgans i organismes, per tal de
substituir a la senyora Angeles Olano García .

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer. - Designar al senyor Fermí Gutiérrez Martínez com a portaveu a l'Ajuntament en substitució
de la senyora Angeles Olano García. I com a portaveu suplent el senyor Pedro González Villafranca,
en substitució de Fermí Gutiérrez Martínez.
Segon.- Designar al senyor Fermí Gutiérrez Martínez en substitució de la senyora Àngels Olano com a
membre de la Comissió Informativa de l'l'Àrea de Govern i Economia,
Economia i com a suplent a la senyora
Maria del Mar Robles Macías en substitució del senyor Fermí Gutiérrez Martínez .
Tercer.- Designar al senyor Javier Rojas Botella en substitució de la senyora Àngels Olano i la
senyora Maria del Mar Robles Macías en substitució del senyor Pedro González Villafranca com a

membres de la Comissió Informativa de l'l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania,
Ciutadania i com a
suplents als senyors Fermí Gutiérrez Martinez i el senyor Pedro González Villafranca en substitució
dels anteriors.
Quart.- Designar al senyor Fermí Gutiérrez Martínez en substitució de la senyora Àngels Olano
García com a membre de la Comissió Especial de Comptes i com a suplent a la senyora Maria del
Mar Robles Macías en substitució del senyor Fermí Gutiérrez Martínez .
Cinquè.- Designar a la senyora Maria del Mar Robles Macías en substitució de l'Àngels Olano Garcia
com a membre suplent de la Comissió Informativa Àrea Territori i Ciutat .
Sisè.- Designar a la senyora Maria del Mar Robles Macías en substitució de la senyora Àngels Olano
Garcia com a membre suplent en la Comissió Informativa de l 'Àrea de Serveis a la Persona .
Setè.- Designar al senyor Javier Rojas Botella en substitució de la senyora Àngels Olano Garcia com
a vocal al Consell Municipal de Medi Ambient .
Vuitè.- Designar al senyor Alejandro Esparza en substitució de la senyora Àngels Olano Garcia com a
vocal al Fòrum de Comerç i Turisme .
Novè.- Designar a la senyora Maria del Mar Robles Macías en substitució del senyor Fermí Gutiérrez
Martínez com a vocal a Taula d 'Acollida .
Desè.- Desginar el senyor Javier Rojas Botella en substitució de la senyora Àngels Olano Garcia com
a vocal al Consell Assessor per a la Societat del Coneixement .
Onzè.- Designar al senyor Fermí Gutiérrez Martínez en substitució de l'Àngels Olano Garcia com a
vocal al Consell Econòmic i Social .
Dotzè.- Designar al senyor Fermí Gutiérrez Martínez com a vocal al Consell Directiu del Segon Pla
Estratègic de Granollers, i com a suplent al senyor Pedro González Villafranca .
Tretzè. -Comunicar aquest acord als interessats, als grups municipals i a les Comissions Informatives
de caràcter permanent i en d'altres òrgans i organismes en els quals s'han produït les substitucions.
Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació.

APROVAT :
Vots a favor : 23
PSC:
PSC: 13
Vots en contra : CAP
Abstencions : ICVICV -EUiAEUiA -3: 1

CIU:
CIU : 6

PP:
PP: 4

Alcalde president:
Passem al punt número 7, dictamen a partir del qual es cessa personal eventual que hi havia del Partit
Popular, i es nomena nou personal. Endavant.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

7).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A CESSAMENT I NOU NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL
ADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
En la sessió de Ple del passat 5 de juliol de 2011 es va donar compte de la resolució d'alcaldia núm.
678/2011 de 10 de juny de 2011 la qual fa referència al cessament i pròrroga del personal eventual
amb efectes 10 de juny de 2011.
El grup municipal popular en data 20/11/2012 presenta instància per sollicitar la baixa com a personal
eventual administratiu adscrit al grup amb efectes 30/11/2012 al senyor Daniel Peralta Nebot. En
substitució d'aquesta baixa, sollicita donar d'alta amb efectes de 01/12/2012 al senyor Alejandro
Esparza Matín com a personal eventual adscrit al grup municipal del Partit Popular .
Fonaments de Dret
Article 12 de l'Estatut Bàsic de la Funció Pública aprovat per la llei 2/2007 de 12 d'abril.
Article 304 i següents del Decret ll 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Article 35è del ROM. Apartat 2: ."L’alcalde/essa posarà a la seva disposició una infraestructura mínima
de mitjans materials i personals, en funció del nombre de regidors/es que l’integrin".

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :

PRIMER.PRIMER .- Donar de baixa com a personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit
Popular amb efectes de 30 de novembre de 2012 al senyor Daniel Peralta Nebot (50% dedicació).
SEGON.SEGON .- Donar d'alta com a personal eventual administratiu al grup municipal popular amb efectes
de 1 de desembre de 2012 al senyor Alejandro Esparza Martín (50% dedicació).
TERCER.TERCER .- Notificar aquest acord a les persones interessades i a Recursos Humans .
Alcalde president:
Molt bé, aquí tampoc hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació.

APROVAT :
Vots a favor : 17
PSC:
PP:
PSC: 13
PP: 4
Vots en contra : CAP
Abstencions : 7 CIU:
ICVCIU : 6
ICV -EUiAEUiA -3: 1

Alcalde president:
Passem al punt número 8, és un dictamen a partir del qual s'acorda la supressió de la paga
extraordinària de desembre per part dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva i parcial de
l'Ajuntament de Granollers. Endavant.

8).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A ACORDAR LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE
DESEMBRE PER PART DELS CÀRRECS ELECTES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL DE
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Vist que el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 14/07/2012), en el seu article 2, estableix que el
personal del sector públic definit a l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
general de l’Estat, veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en
el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents de l’esmentat mes. En el
punt e de l’esmentat article 2, estableix les mesures que calen adoptar per fer efectiva la supressió
d’aquesta paga extraordinària, tant respecte al personal funcionari com laboral.
Vist que l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat (BOE
30/06/2012), disposa que a efectes d’allò establert en aquest article 22 constitueix el sector públic,
entre altres, les Corporacions locals i organismes que en depenen d’aquestes, les societats mercantils
i les entitats públiques empresarials i la resta d’organismes públics i ens del sector públic local .
Vist que la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 prevista en el Reial
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat, no afecta als càrrecs públics electes.
Atesa la situació econòmica actual d’austeritat i com a testimoni de recolzament i solidaritat amb els
empleats públics del nostre sector públic locals, és convenient que els càrrecs electes amb dedicació
exclusiva o parcial, assumeixin igualment en les seves retribucions legalment reconegudes la
minoració establerta per als empleats públics en l’esmentat Reial Decret -llei.
Fonaments de dret
Article 2 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat

pressupostària i de foment de la competitivitat.
Article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos general de l’Estat
Article 123.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer . Aprovar la supressió de la paga extraordinària que corresponia percebre el mes de desembre
de 2012, als membres electes d’aquesta Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial , en aplicació de l’acord de Ple de 5 de juliol de 2011.
Segon.
Segon . Establir que les quantitats derivades de la supressió de la paga anteriorment acordada, pel
que fa a la seva destinació en exercicis futurs, els serà d’aplicació les determinacions que
s’estableixin per a les quantitats deduïdes als empleats públics en aplicació del Reial Decret-llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la

competitivitat.
Alcalde president:
Moltes gràcies, farà la presentació d'aquest punt el Primer Tinent d'alcalde, senyor Terrades,
endavant.
Senyor Terrades:
Gràcies Alcalde, el Reial Decret Llei 20/2012, com saben vostès és el reial decret de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostaria i el foment de la competitivitat. Entre d'altres mesures afectava a
les pagues extraordinàries de Nadal dels empleats públics del país, de l'administració general de
l'Estat, en aquest també dels treballadors públics de la Generalitat de Catalunya i també els empleats
municipals dels ajuntaments i per tant també del nostre Ajuntament. Aquest reial decret no afectava

justament en els càrrecs electes, els càrrecs electes de les administracions, els càrrecs públics,
nosaltres, l'Alcalde ja ha manifestat en més d'alguna ocasió que és evident que els governs, en aquest
cas el govern de la ciutat, li toca aplicar aquest decret, aquest decret que nosaltres entenem que
justament no fomenta la competitivitat del país, però que l'hem de complir. També hem manifestat que
som disconformes amb aquest decret, per tant en funció d'aquesta disconformitat, i per tant com una
mesura de testimoniatge d'aquesta posició política, també de recolzament, també per ser solidaris
amb els empleats públics de la nostre ciutat, l'Ajuntament de Granollers, s'ha decidit que els càrrecs
públics de l'Ajuntament amb dedicació exclusiva o parcial renunciïn també a aquesta paga
extraordinària de Nadal, que és el que avui portem a aquest plenari de l'Ajuntament. I per acabar,
deixi'm manifestar una posició que ja me l'han escoltada en alguna ocasió que aquesta equació
d'austeritat, austeritat i més austeritat, és una espiral que no ens porta enlloc, l'únic que fa és acabar
de deprimir l'economia del nostre país.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha anunciat l'acord de tots els Grups en
aquesta mesura, i per tant ara sí, aprovem suspendre la paga extraordinària de desembre als càrrecs
electes de la Corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, el punt número 9
és un dictamen a partir del qual es renoven els vocals del Consell Assessor de Can Jonch, Centre de
Cultura per la Pau, senyora Secretària, té la paraula.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I
CIUTADANIA
9).-DICTAMEN
).-DICTAMEN RELATIU A LA RENOVACIÓ DE VOCALS DEL CONSELL ASSESSOR DE CAN
JONCH,, CENTRE DE CULTURA PER LA PAU
JONCH
Amb l’objectiu de desenvolupar els eixos de treball de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, de
vincular-lo a altres centres de recerca i educació d’arreu, i de treballar buscant complicitats i creant
sinèrgies amb centres amb experiències similars, es va crear un Consell Assessor (comitè d’experts o
de savis), la composició i el reglament del qual va ser aprovat pel Plenari municipal en la sessió del 28
d’octubre de 2008.
El Consell assessor de Can Jonch. Centre de cultura per la pau esta compost pels següents membres:
a) President: l’Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que podrà delegar en el regidor de
Participació, Cooperació i Drets de la Persona.
b) Vicepresident/a: un/a regidor/a designat per l’Alcalde.
c) Secretari/ària de l’Ajuntament, que podrà delegar en un/a tècnic/a municipal.
d) Vocals:
Un màxim de 14 i un mínim de 8 persones expertes en cultura i educació per la pau, gestió de
conflictes i memòria històrica, nomenats pel Ple municipal.
Un representant de la família Jonch-Sampere.
Com a vocals en formen part un grup de persones de reconeguda experiència i coneixement en els
àmbits de la cultura de pau, la memòria històrica i la resolució de conflictes , que orienta i assessora en
les línies de treball de Can Jonch. També en forma part un membre de la família Jonch-Sampere,
d’acord amb el conveni signat i aprovat per l’Ajuntament en ple en data 27 de maig de 2008.

Atès l'informe favorable de la Cap de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania.
Fonaments de dret :
1r. La Llei 30/92 de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú.
2n. Els articles 62 i 63 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 regulen els òrgans de participació sectorials .
3r. Els articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
administracions locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), que regulen els consells
sectorials.
4t. Els articles 26, 27 i 28 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Granollers, que regulen
els consells locals sectorials i territorials .
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer .- Nomenar a les següents persones vocals del Consell Assessor de Can Jonch. Centre de
Cultura per la Pau:
Jordi Armadans i Gil,
Gil director de la Fundació per la Pau, anteriorment havia estat responsable
campanyes Desarmament d’Intermón (1995-1996), membre del Consell Català de Foment de la Pau i
membre del Consell Rector de la International Peace Bureau.
Anna Bastida Navarro.
Navarro Professora del Departament de didàctica de les Ciències Socials de la
UB. Autora de diversos estudis sobre educació per la pau a les escoles . Membre de la junta de govern
de l’Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)
José Luís Beúnza Vázquez,1r
objector de consciència antimilitarista de Catalunya. Memorial
Vázquez
Joan XXIII per la pau 1971.
Tica Font Gregori,
Gregori, vicepresidenta de Justícia i Pau, presidenta de la FCONGP. Membre de la
junta de govern de l’Institut Català Internacional de la Pau (ICIP)
Joan Garriga Andreu.
Andreu. Doctor en història, amb una àmplia trajectòria en la investigació i
divulgació de la història de la ciutat i de la comarca. Destaquen els seus treballs de recerca sobre la
guerra civil i el franquisme a la comarca , que han donat lloc a nombroses publicacions.
Manuel Manonelles Tarragó,
Tarragó Director de la Fundación Cultura de Paz, membre d’Ubuntu, Foro
mundial de redes de la sociedad civil.
Arcadi Oliveres Boadella.
Boadella President de Justícia i Pau, de la Universitat Internacional de la Pau i
del Consell de Foment de la Pau de Catalunya. Membre de la junta de govern de l’Institut Català
Internacional de la Pau (ICIP)
Carme Panchón Iglesias.
Iglesias Professora titular de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Educadora
Social. Mediadora Familiar. És sotsdirectora del Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)
Montserrat Ponsa Tarrés . Periodista i escriptora. Defensora dels Drets Humans
Josep Redorta Lorente,
Lorente advocat i Doctor en Psicologia Social. Es mediador reconegut pel
Centre de Mediació Familiar de la Generalitat de Catalunya i àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya .
Conferenciant i autor de diverses publicacions .
Agnès Boixader Corominas,
Corominas professora de l'escola Pia de Granollers, Coordinadora del Grup de
Valors de l’ICE de la Universitat Autònoma, professora associada del Departament de Didàctica de les
Ciències Socials de la Facultat d’Educació de la UAB; membre del grup de recerca en Didàctica de les
Ciències Socials de la UAB, autora de publicacions diverses vinculades a l’educació en valors i la
didàctica, entre d’altres. Vinculada a la ciutat i collaboradora en projectes diversos. Ha participat en
activitats a Can Jonch, tant a nivell individual com amb el grup-classe.
Neus Sotomayor Rodríguez,
Rodríguez, directora de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat,
ha estat presidenta de la Federació d’ONG per la Pau. Vinculada a Granollers professionalment i
collaboradora de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.
Miquel Jonch Sampere , com a representant de la família Jonch-Sampere.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, el senyor regidor Corchado, Antonio Corchado, farà la presentació d'aquest punt.
Endavant.
Senyor Corchado:
Gràcies Alcalde, avui portem al Ple de la Corporació la renovació del vocals assessors de Can Jonch.
Un centre que tenia, i té, un clar objectiu, que va néixer amb un clar camí, el camí de la pau, del diàleg
i de la no-violència. Objectius que es poden resumir en fomentar la cultura de la pau en tots els
aspectes de la vida ciutadana, donar suport a campanyes que afavoreixen la pau i els drets humans,
millorar la convivència ciutadana, fomentant la tasca de l'educació per la pau a les escoles i a les
famílies, participant activament en les xarxes de municipis europees i mundials que aposten per la
defensa dels drets humans i la construcció de la pau, collaboren de forma activa en el foment de
projectes de sensibilització i de cooperació vinculats a la defensa dels drets humans i la superació de
les injustícies, treballant activament amb les entitats de cooperació, i amb l'objectiu de desenvolupar
aquests ajuts de treball mitjançant programes de qualitat, de vincular Can Jonch a altres centres de
recerca i treballar en buscar xarxes de complicitats, creant sinergies amb centres amb experiències
similars. Es va proposar la creació del Consell Assessor, comitè d'experts o de savis. El Consell
Assessor que és proposa és un òrgan de participació compost per un grup de personalitats de
reconeguda experiència i coneixement en els àmbits de la cultura de la pau, la memòria històrica i la
resolució de conflictes, que orienta i assessora les línies de treball de Can Jonch, també en formarà
part un membre de la família Jonch Sampere. En particular correspondrà al Consell Assessor el
desenvolupament de les funcions següents: orientar sobre els criteris i línies d'actuació, proposar
programes i actuacions per incloure'ls en la programació, estudiar aquelles iniciatives, suggeriments,
propostes i alternatives proposades per l'Ajuntament i les entitats mitjançant, si s'escau, la emissió
dels informes corresponents, i també assessorant les tècniques i tècnics de l'equipament en els temes
relacionats amb els àmbits del Centre. Abans de finalitzar, agrair a tots els vocals que han decidit
acceptar la proposta i renovar com a vocals i de forma especial agrair la bona feina feta per l'Alex
Masllorenç, vocal del Consell Assessor que per raons personals ha decidit no continuar sent membre
del mateix, i donar la benvinguda agrair el pas que la Neus Sotomayor i l'Àgnes Boixader han fet per
decidir formar part del nostre Consell Assessor . Gràcies.
Alcalde president:
Moltes gràcies. No hi ha anunciades intervencions. Sí que hi ha sollicitada votació.

APROVAT :
Vots a favor : 20
Vots en contra : CAP
Abstencions : 4 PP:
PP: 4

PSC:
PSC: 13

CIU:
CIU : 6

ICVICV -EUiA:
EUiA : 1

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, concretament al punt número 10, un
punt de tràmit a partir del qual es proposa modificar lleugerament els Estatuts de l'Associació de
Municipis Parc Territorial del Circuit . Endavant senyora Secretària.
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10).10).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR ELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR L'
L'ASSOCIACIÓ
DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT
El dia 31 de gener de 2012, el Ple de l'Ajuntament va aprovar els Estatuts que han de regir
l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT de la qual en formen part els
Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb
l'objectiu d'establir i coordinar les actuacions d'abast municipal en l'àmbit del Circuit de Velocitat de
Catalunya.
El 5 de novembre de 2012, la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i
relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya van comunicar que s'havien d'introduir les
següents esmenes i correccions d'errades als Estatuts aprovats:
"En relació amb la sollicitud d'inscripció de l'Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit, us
comunico el següent:
...2. Pel que fa als Estatuts aprovats, cal advertir que, tal i com estableix l'article 8 del Decret
110/1996, han de regular, com a mínim, els aspectes següents:
a) denominació de l'Associació
b) domicili
c) determinació de les finalitats
d) òrgans de govern, que han de ser representatius dels ens associats
e) règim de funcionament i el sistema d'adopció d'acords
f) procediment d'admissió de nous associats i de la pèrdua de la condició de membre
g) drets i deures dels membres associats
h) règim econòmic
En el cas dels Estatuts presentats, manquen els apartats f) i g) dels aspectes mínims que han de
contenir, encara que sigui per referència a les previsions legals on es precisen els drets i deures,
règim sancionador i procediment d'admissió de nous associats (o la impossibilitat d'incorporar nous
membres, si per la finalitat especial de l 'Associació l'ampliació no és possible).
Entre els aspectes que es regulen, cal fer algunes observacions:
- la clàusula 11 estableix que les atribucions de la presidència són delegables, llevat de les
previstes a les lletres c) (representar de manera judicial i extrajudicial l 'Associació) i g) (qualsevol altre
que li vingui assignada pel Consell Territorial General). En aquest segon cas, cal entendre que es
tracta d'un error de transcripció, atès que el més correcte fóra que s'establís com indelegable (per
ser-ho) l'atribució prevista a la lletra f) (formar l'ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i
aixecar les sessions del Consell Territorial General), sens perjudici que el president pugui ser
substituir en els casos previstos a la normativa vigent, tal com també es preveu als Estatuts (apartat 2
de la mateixa clàusula 11).
- pel que fa a l'adopció d'acords, la clàusula 19 determina que "serà necessari el vot favorable de
tres quartes parts dels associats per adoptar..., entre d'altres,... la federació o fusió amb altres
associacions així com l'escissió o transformació de l'Associació" i a clàusula 22.2 es preveu que
"mitjançant acord amb el vot favorable de dues terceres parts dels associats, l'Associació podrà
procedir a la seva fusió amb una altra associació, escissió i/o transformació..." Caldria, per tant, posar
d'acord ambdues clàusules pel que fa al quòrum per a l'adopció vàlida d'aquests tipus d'acords.
En qualsevol cas, cal tenir present que els acords que adoptin internament els òrgans de cada
membre associat hauran de respectar (es reflecteixi o no als Estatuts) el quòrum de la majoria
absoluta de membres de dret del plenari de l'entitat local corresponent.
A la clàusula 23.2, on s'estableix que l'Associació es pot dissoldre per ... "b) baixa dels associats ...",
s'hauria d'especificar que aquesta baixa comporti la impossibilitat de dur a terme les finalitats de
l'Associació o bé quan es tracti d'una baixa total dels membres associats."
Atès que l'art. 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , que
diu: "Així mateix, les administracions públiques, poden rectificar en qualsevol moment, d'oficio o a

instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes".
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer.
Primer Modificar els Estatuts que regiran l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL
CIRCUIT, d'acord amb l'informe de la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació i relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i que es transcriuen a
continuació:
ESTATUTS DE L 'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT
TÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS .
Clàusula 1. Constitució i denominació de l'Associació naturalesa i personalitat jurídica .
Amb la denominació Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit, els Ajuntaments de
Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal, constitueixen una Associació d'ens
locals a l'empara del que preveu la disposició addicional cinquena de la llei 7/85 Reguladora de les
Bases de Règim Local, els articles 133 i següents del D.L. 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 110/1996 de 2 d'abril, pel qual es
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre especial
del Departament de Governació i Relacions Institucionals .
(Ordre GAP/254/2007 d'11 de juliol)
L'Associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament pels municipis
de Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal .
L'àmbit territorial de l'Associació és el territori dels municipis que son membres de l 'Associació.
Clàusula 2. Seu social.
El domicili de l'Associació serà la seu de l'Ajuntament de Montmeló, a la Plaça de la Vila, núm. 1 i on
s'ubicarà i es guardaran els llibres d'actes i de les resolucions que es dicten.
La presidència de l'Associació podrà disposar que les sessions dels òrgans collegiats es celebrin a la
seu de l'Associació o en altre dependència dels Ajuntaments que en formen part o a la seu del Consell
Comarcal.
Clàusula 3. Duració de l'Associació.
L'Associació tindrà una durada indefinida.
Clàusula 4. Objectiu i finalitats de l'Associació.
1. Establir un anàlisi conjunta de l'estat urbanístic de l'àmbit, de les infraestructures del Circuit de
velocitat de Catalunya, vist des de la doble perceptiva municipal i territorial i contrastar les demandes
noves del programa del Circuit, com installació superespecialitzada, amb les dels municipis dels que
forma part, des d'una òptica d'ordenació integral del territori.
2. Detectar les potencialitats de l'entorn del Circuit de velocitat de Catalunya mitjançant l'anàlisi de
noves oportunitats (culturals, hoteleres, infraestructures, paisatgístiques, ambientals) a part de les
econòmiques i esportives.
3. Proposar la programació i ubicació territorial del dimensionat real de la demanda de nous espais
i àmbits per al funcionament integral del Circuit i el territori considerant els següents factors :
- d'especificitat respecte el programa estricte del Circuit de velocitat de Catalunya .
- de compatibilitat entre el programa del Circuit de velocitat de Catalunya i altres programes dels
municipis.
- de gestió conjunta del programa territorial pels municipis, les administracions supramunicipals i el
propi ens del Circuit.
- de vinculacions mediambientals del territori ordenat .
4. Coordinar les determinacions dels planejaments municipals sobre el Circuit i el seu entorn amb
un marc d'ordenació amb criteris homogenis i coherents, tant pel que fa a les opcions d'ordenació
territorial, com als projectes d'escala intermèdia, a les normes urbanístiques i a les diverses
ordenances que regulin les condicions de l'edificació, l'ambient, els usos i les activitats.
5. Impulsar la creació de Consells de Participació Sectorial en el si de l'Associació per tal de
facilitar la participació dels agents econòmics-socials, culturals, esportius, amb la finalitat d'integrar la
participació ciutadana i llurs associacions en els assumptes de l 'Associació.

Clàusula 5. Règim jurídic aplicable a l 'Associació.
El règim jurídic aplicable a l'Associació és el previst als presents estatuts, els articles 133 i següents
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 110 de 2 d'abril de 1996
(DOGC núm. 2192) i en els aspectes no fixats per aquesta normativa per la de règim local i per la
legislació general sobre associacions .
Els actes de l'Associació no poden vincular ni condicionar actes i acords dels òrgans dels ens que la
integren en l'àmbit de les activitats, les funcions i els serveis de la competència d 'aquells.
Les actuacions administratives que efectuï l'Associació en tot allò no previst en els presents estatuts
es regirà per les prescripcions contingudes a la normativa de règim local aplicable als ens locals de
Catalunya.
La contractació d'obres, subministres i serveis, s'ha d'adaptar a la Llei de Contractes del Servei Públic.
TÍTOL II . MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
Clàusula 6. Membres
Els membres de l’Associació seran l'Ajuntament de Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el
Consell Comarcal.
Poden optar a ser membres de l’Associació els Ens Locals relacionats amb els objectius i finalitats de
l'associació. Els Ens Locals poden sollicitar per escrit la seva admissió a l’Associació. La sollicitud
ha d’anar acompanyada per l'aval de dos membres de l’Associació.
L’admissió s’aprova per majoria de dos terços dels membres del Comitè Territorial General de
l’Associació assistents a la reunió .
Clàusula 7. Drets dels socis
1. Els membres del Consell Territorial General de l’Associació tenen dret a :
a) Assistir al Consell Territorial General personalment o representats, intervenir-hi i exercir el dret a
vot. La representació es confereix per escrit i és específica per a cada sessió .
b) Ésser informats, un cop convocat el Consell Territorial General i amb prou antelació, dels
assumptes que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació verbal durant la reunió.
c) Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles .
d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas .
e) Sollicitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre el nombre
d’altes i baixes d’associats, a ser informats sobre l’estat de comptes i consultar els llibres de
l’Associació.
f)
Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, d’acord
amb les normes legals i estatutàries.
g) Assistir, els seus representants, a tots els actes que organitzi l’Associació, així com formar part
de les comissions que es creïn.
h) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa en la
forma que reglamentàriament es determini.
i)
Exposar al Consell Territorial General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena
la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics .
j)
Presentar propostes al Consell Territorial General , dins del termini que a l’efecte s’estableixi.
k) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries .
l)
Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin .
2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que corresponen
estatutàriament o reglamentària a cadascun dels socis, sense necessitat d’habilitació específica al
respecte.
4. La condició de membre no és transferible.
Clàusula 8. Deures dels socis
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor compliment
dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb l’Associació i la resta de
membres de l’entitat amb esperit de collaboració.
2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i collaborar en la consecució de la finalitat de
l’Associació.
3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació .
4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació .

Clàusula 9. Pèrdua de la condició de soci
Els socis poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents:
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell Territorial General .
b) Per actuar contra els interessos i objectius de l’Associació, o incompliment greu d’alguna altra de
les obligacions estatutàries, segons acord del Consell Territorial General
c) Per impagament de les aportacions que s'hagin acordat.
TÍTOL III . GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Clàusula 10. Òrgans de l'Associació.
L'Associació s'estructura en els òrgans següents:
a) L'assemblea general, que a tots els efectes es denominarà Consell Territorial General .
b) La Junta directiva que passarà a denominar-se: Comitè Executiu.
c) La presidència i viceprecidència del Consell Territorial General .
d) La presidència del Comitè Executiu.
e) Les Comissions Sectorials que desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i consulta o de
proposta amb la finalitat d'ésser òrgans de participació pel bon funcionament de l'Associació.
Clàusula 11. Consell Territorial General.
1. El Consell Territorial General és l'òrgan superior de decisió i administració de l'Associació i
estarà format pels municipis de Granollers , Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal .
2. El Consell Territorial General format inicialment pels membres següents :
- Els respectius alcaldes/ses dels municipis que integren l'Associació i el president del Consell
Comarcal.
- 2 representants de cada un dels municipis que ostenten la condició de regidors .
- 2 representants del Consell Comarcal que ostenten la condició de consellers .
Cadascun dels representants tindrà dret a vot que serà indelegable.
El Consell Territorial General haurà de renovar-se obligatòriament després de cada eleccions locals i
tindrà una vigència màxima de 4 anys.
El Consell Territorial General estarà presidit per l'alcalde de Montmeló. Hi haurà un vicepresident,
càrrec que correspon a l'alcalde de Granollers.
Els membres del Consell Territorial General no percebran cap retribució per l'exercici del càrrec. No
obstant tindran dret a la percepció d'indemnitzacions per les despeses efectives que els ocasioni
aquest exercici, segons les normes d'aplicació general en les Administracions públiques i les que en
desenvolupament d'aquestes pugui aprovar el propi Consell General.
Clàusula 12. Competències del Consell Territorial General .
El Consell Territorial General té les següents competències :
a) L'elecció i el cessament de la presidència del Comitè Executiu i dels membres del Consell
Executiu i controlar-ne l'activitat.
b) L'aprovació del pressupost anual de l'Associació elaborat pel Comitè Executiu i la ratificació de
l'import de les quotes de contribució i sosteniment de l'Associació proposades prèviament pel Comitè
Executiu.
c) Aprovar, si s'escau, la modificació d'aquests estatuts.
d) Aprovar els reglaments que desenvolupin els estatuts i les seves modificacions, així com el
reglament de règim intern.
e) Resoldre els recursos que plantegin pels socis entre els acords adoptats pel Comitè Executiu .
f)
La ratificació dels acords del Consell Executiu de nomenament de socis extraordinaris de
l'Associació.
g) Acordar la dissolució de l'Associació.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats .
i)
La disposició i alienació de béns i drets de l 'Associació.
j)
La ratificació dels convenis realitzats amb altres entitats públiques o privades .
k) Qualsevol altre competència no atribuïda expressament a altres òrgans i totes aquelles que li
corresponguin per analogia al Ple dels Ajuntaments segons les lleis i reglaments de règim local .
Clàusula 13. Convocatòria del Consell Territorial General .
1. El Consell Territorial General es reunirà en sessió ordinària, amb la convocatòria prèvia de la
seva presidència, com a mínim un cop a l'any, per aprovar, si s'escau, la gestió de l'òrgan de govern,
el pressupost i els comptes anuals.
2. El Consell Territorial General funcionarà en règim de sessions ordinàries amb la periodicitat

preestablerta que acordi, com a mínim anual, i extraordinàriament que poden ser a més urgents,
prèvia convocatòria de la presidència per decisió pròpia o a sollicitud de tres membres del Consell
Territorial General.
3. Les sessions s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació de manera
individual i per mitjans digitals (s'exclou el dissabte com a dia hàbil). A la convocatòria s'adjuntarà
l'esborrany de l'Acta o les actes de les sessions anteriors que hagin de ser aprovades .
Així mateix la convocatòria ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la
reunió en primera convocatòria. L'ordre del dia de la sessió del Consell Territorial General serà
confeccionada pel Comitè Executiu qui també decideix el lloc on s 'ha de celebrar la reunió en primera i
segona convocatòria.
Clàusula 14. Funcionament del Consell Territorial General .
1. El president de l'Associació presidirà les reunions del Consell Territorial General. En cas
d'impossibilitat d'aquest, el substituirà el vicepresident 1r.
2. Actuarà com a secretari el que ho sigui de l'Associació o en cas d'impossibilitat d'aquest qui la
presidència designi. El secretari redactarà l'acta de cada reunió que han de signar ell mateix i el
president i que ha d'incloure la data i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents i un resum dels
assumptes tractats, les intervencions de les quals s'hagi demanat constància i els acords adoptats,
amb indicació del resultat de les votacions i de les majories amb que s 'han adoptat.
3. Al començament de cada reunió del Consell Territorial General el president preguntarà si algun
membre del Consell ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior que s'havia
distribuït juntament amb la convocatòria i si no formulen observacions es considerarà aprovada. Si es
formulen es debatran i es decideixen les esmenes que fossin precedents.
En cap cas podrà modificar-se les fons dels acords adoptats i únicament podran esmenar-se errors
materials o de fet.
4. El Consell Territorial General es constitueix vàlidament en primera convocatòria amb
l’assistència d'un terç dels seus membres. Aquest quòrum s'ha de mantenir durant la sessió.
Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum d'assistència, s'entendrà reiterada la mateixa
convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per mitja hora més tard. Si no s'obté el quòrum
establert, es suspendrà la sessió.
5. No es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència del president i del secretari o de les
persones que legalment els substitueixin.
6. En les sessions ordinàries s'inclourà sempre l'apartat de precs i preguntes.
7. El Consell Territorial General en sessió ordinària o extraordinària podrà adoptar qualsevulla
classe d'acords que no siguin contraris a la Llei, als Estatuts o als fins de l'Associació.
Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels seus membres presents. En cas d'empat el vot
de qui presideix és diriment o s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots
en contra, sense comptar-hi les abstencions.
Sens perjudici del paràgraf anterior, serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels
associats per adoptar els acords relatius a:
a) Modificació dels Estatuts.
b) La federació o fusió amb altres associacions així com l 'escissió o transformació de l'Associació.
c) L'alineació o disposició de béns.
d) La dissolució de l'entitat.
Clàusula 15. La Presidència i Vicepresidència del Consell Territorial General .
1. Son atribucions de la presidència del Consell Territorial General
a) Exercir l'alta direcció de l'Associació.
b) Executar i vetllar per l'acompliment dels acords adoptats pel Consell Territorial General .
c) Representar de manera judicial i extrajudicial l 'Associació.
d) Subscriure en nom de l'Associació els contractes i convenis per l'acompliment de les seves
finalitats.
e) Sollicitar i acceptar subvencions de les diferents administracions públiques o d 'altres ens.
f) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del Consell
Territorial General.
g) Qualsevol altre que li vingui assignada pel Consell Territorial General .
Així com totes aquelles que essent inherents a les comeses pròpies de l'Associació, la normativa del
règim local li atribueixi a l 'Alcalde.
Llevat de les lletres c), f) i g) d'aquest apartat, son delegables en la vicepresidència totes les
atribucions.
La presidència del Consell Territorial General podrà delegar en la presidència del Comitè Executiu les

atribucions regulades en els apartats d) i e) d'aquest article.
2. Son atribucions de la vicepresidència del Consell Territorial General les que la presidència del
Consell Territorial General li delegui i les que siguin atribuïdes pel Consell Territorial General en
execució dels seus acords. El vicepresident substitueix a la presidència del Consell Territorial General
en els casos de vacant, d'absència, impossibilitat o qualsevol altre causa justificada .
Clàusula 16. El Comitè Executiu.
1. El Comitè Executiu és l'òrgan de direcció de l'Associació, sens perjudici de les atribucions
pròpies del Consell Territorial General .
2. El Comitè Executiu està format pels alcaldes dels municipis que integren l'Associació i pel
president del Consell Comarcal.
3. La presidència del Comitè Executiu serà designada pel Consell Territorial General i ostentarà el
càrrec durant un període màxim de quatre anys de renovació forçosa quan hi hagin eleccions locals .
4. El nomenament i cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari, amb el vist-i-plau
del president i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
5. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d'absència
b) malaltia que incapaciti.
c) venciment del càrrec.
d) pèrdua de la condició d'electe.
e) Renúncia voluntària justificada davant el Comitè Executiu .
f) Qualsevol altre que estableixi la llei o estatuts .
Clàusula 17. Competències del Comitè Executiu.
a) Representar, dirigir i administrar l'Associació la manera més amplia que reconegui la llei, així
mateix, complir les decisions preses pel Consell Territorial General d'acord amb les normes,
instruccions i directrius que el Consell Territorial General estableixi .
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics, per
exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents .
c) Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació de l'àmbit territorial objecte de
l'Associació.
d) Elaborar els pressupostos, els plans d'actuació i els programes anuals d'activitats.
e) Aprovar la contractació, inclosa la de personal que pugui tenir l'Associació i la despesa general dins
les previsions pressupostàries.
f) Acceptar donacions de qualsevol tipus.
g) Acordar els convenis de collaboració de l 'Associació amb altres entitats.
h) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici al Consell Territorial General perquè els
aprovi i confeccionar els pressupost de l'exercici següent.
i) Aprovar els acords per a la fixació de la forma i import de la contribució al sosteniment de
l'Associació amb notificació posterior al Consell Territorial General .
j) Qualsevol altre facultat que hi hagi estat delegada expressament.
Clàusula 18. Funcionament del Comitè Executiu.
1. Presideix el Comitè Executiu el seu president. En cas d'impossibilitat d'aquest el presidirà el
membre del Comitè Executiu designat a l'efecte per la presidència d'aquest òrgan.
2. Actuarà de secretari qui ho sigui de l'Associació.
3. El Comitè Executiu requerirà per constituir-se en primera convocatòria l'assistència d'un terç del
nombre legal de membres que en cap cas podrà ésser inferior a dos.
4. El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària amb convocatòria prèvia de la presidència
almenys 4 cops l'any ( 1 per cada trimestre) i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per
la presidència o a petició d'un terç del nombre dels membres.
5. El Comitè Executiu celebrarà la reunió convocada en el lloc establert per l 'ordre del dia.
6. Els acords del Comitè Executiu s'adoptaran per majoria simple i seran executius de les moment
en que s'adoptin, llevat que s'hagin adoptat en termes que diguin el contrari.
7. La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que cal debatre i els expedients
corresponents i haurà de fer-se com a mínim amb una antelació de dos dies hàbils.
8. Les sessions no seran públiques
Clàusula 19. Presidència del Consell Executiu.
1. La presidència té les següents atribucions:
a) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Comitè Executiu i

dirigir les seves deliberacions .
b) Dirigir la gestió econòmica i administrativa de l 'Associació.
c) Executar i vetllar per l'acompliment dels seus acords.
d) Actuar per delegació de la presidència del Consell Territorial General .
Aquestes competències, excepte la d) son delegables a la vicepresidència.
El vicepresident del Consell Territorial General substitueix la presidència del Consell Executiu en els
casos de vacant, absència o impossibilitat o qualsevol altre causa que estableixi el Consell Territorial
General, o en el seu defecte, pel que disposi la presidència del mateix .
Clàusula 20. El Secretari de l'Associació.
El secretari o secretària de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Montmeló actuarà com a secretari del
Consell Territorial General i del Consell Executiu i pot delegar les seves funcions en qualsevol altre
secretari/a dels municipis associats o funcionari lletrat .
El secretari/a assistirà a les sessions amb veu però sense vot i li correspon aixecar les actes, expedir
certificacions dels acords i prestar l 'assessorament jurídic.
Clàusula 21. El Tresorer de l'Associació.
El tresorer o tresorera de l’Ajuntament de Montmeló actuarà com a tresorer del Consell Territorial
General i del Consell Executiu i serà qui exercirà les tasques de control i fiscalització de la gestió
economico-financera, pressupostària i de la comptabilitat.
Clàusula 22. Les Comissions Sectorials.
Per acord del CGT es podran crear comissions de participació sectorial amb la finalitat d'integrar la
participació dels ciutadans, associacions, agents econòmics-socials, culturals, esportius, etc.
a) Les comissions sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i consulta i si s'escau
proposta quan el sector d'activitat corresponent.
b) La composició, l'organització i l'àmbit de les comissions seran establertes per acord plenari .
c) Cada comissió serà presidida forçosament per un membre de l'associació nomenat i separat
lliurament pel president de la CGT.
TÍTOL IV . RÈGIM ECONÒMIC
Clàusula 23. Règim econòmic i comptable.
El pressupost anual de l'Associació serà confeccionat pel Comitè Executiu i serà sotmès a aprovació
en el Consell General. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, llevat el primer que
començarà el dia de l'acte de constitució i finirà el 31 de desembre següent.
Clàusula 24. Recursos Econòmics.
1. L'Associació comptarà amb els següents recursos econòmics :
a) Aportacions ordinàries o de funcionament de l'Associació.
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes .
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, en el seu cas.
2. El Consell General, en aprovar el pressupost anual, fixarà les aportacions dels socis. Aquestes
podran ser en efectiu o en espècie. Les aportacions extraordinàries o vinculades a projectes
s'aprovaran en cada cas.
3. El Comitè Executiu podrà concertar operacions de crèdit amb qualsevulla entitat financera, per
termini no superior al vigent exercici pressupostari, per atendre necessitats transitòries de tresoreria
en relació amb l'execució del pressupost.
Clàusula 25. Retribucions.
Tots els socis, a través de la seva representació, exerciran els càrrecs del Consell General i del
Comitè Executiu gratuïtament, sense perjudici de poder ser reemborsats de les despeses i danys que
l'exercici de la seva funció els ocasioni i del dret a la bestreta, d'acord amb els criteris establerts pel
Comitè Executiu. No es distribuiran en cap cas els guanys eventualment obtinguts entre els associats .
TÍTOL V . FUSIÓ,
FUSIÓ , ESCISSIÓ I TRANSFORMACIÓ
Clàusula 26. Fusió, escissió i transformació.
1. L'eventual escissió, fusió i/o transformació es regiran pel que estableix la Llei 4/2008, de 24
d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la normativa

vigent aplicable.
2. En qualsevol cas, si el Consell General ho considera convenient, mitjançant acord amb el vot
favorable de les dues terceres parts dels associats, l'Associació podrà procedir a la seva fusió amb
una altra associació, escissió i/o transformació en la fórmula jurídica que es consideri més adequada
per a una millor consecució dels objectius previstos en aquests Estatuts .
TÍTOL VI . DISSOLUCIÓ DE L 'ASSOCIACIÓ .
Clàusula 27. Dissolució de l'Associació.
1. L'Associació es podrà dissoldre per acord del Consell General convocat de manera
extraordinària amb aquesta finalitat. L'acord de dissolució requerirà majoria de dues terceres parts
dels membres presents, que representin la majoria de socis de l'Associació.
2. L'Associació també es podrà dissoldre en els següents casos :
a) Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l'Associació o impossibilitat d'assolir-la,
llevat que el Consell General n'acordi la modificació.
b) Baixa dels associats per impossibilitat de dur a terme les finalitats de l'associació o per ser una
baixa de la totalitat dels membres.
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
d) Les altres que estableixin la llei o els Estatuts .
Clàusula 28. Destí del patrimoni social.
Un cop acordada la dissolució, el Comitè Executiu adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a la
destinació dels béns i drets de l'Associació com a l'extinció i liquidació de qualsevol operació pendent .
En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l'Associació en el moment de la dissolució
s'aplicarà a la realització d'activitats vinculades als fins de l'Associació, sense que es pugui distribuir
entre els associats, i sempre segons allò que estableix l'article 324-6 del Codi Civil de Catalunya."
Segon.
Segon . Sotmetre'ls a informació pública en un termini de TRENTA DIES, mitjançant anunci publicat en
el BOP i als taulells d'anuncis dels associats.
Tercer . Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació,
s'entendran aprovats definitivament.
Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí hi ha acord de tots els grups.
APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Tractarem conjuntament els punt 11 i 12, que també són dos punts de tràmit en els que s'aprova és el
canvi de finançament d'un Conveni signat entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de
Granollers pel finançament del Pavelló del Congost . Endavant.
11).11).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR L'
L'ESBORRANY DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DE
SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L'
L'ESPORT I L'
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA "SALA DE TECNIFICACIÓ I SEU
FEDERATIVA DE BÀDMINTON"
BÀDMINTON" I DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI SIGNAT PER LES
PARTS EL 28 DE FEBRER DE 2012
1r El Consell Català de l'Esport, en data 9 de març de 2010, va notificar que l'Ajuntament de
Granollers figura entre les entitats beneficiàries amb un import del principal de la subvenció de
300.000 euros per a l'actuació denominada "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton" (núm.
d'expedient 79.960/00).

2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de març de
2010, va aprovar l'esmentada actuació i va sollicitar al Consell Català de l'Esport la concessió de la
subvenció. També va aprovar el sistema de finançament a través de l'Institut Català de Finances.
L'actuació subvencionada "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton" (núm. d'expedient
PAV--3) al barri
79.960/00), està inclosa en el Projecte executiu del pavelló poliesportiu (tipus PAV
Congost de Granollers (obra local núm. 30/09)
3r En data 3 de febrer de 2012, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, va
proposar la signatura d'un Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i
l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la Sala de tecnificació i seu federativa de
bàdminton (núm. expedient 79.960/00), per a l'anualitat 2012, mitjançant el sistema de finançament de
la línia de crèdit de l'Institut Català de Finances, per la quantitat global de 474.763,00 euros, que
inclou els imports següents:
- 300.000,00 euros, corresponents a l'import principal del préstec que li concedirà l’Institut Català de
Finances.
- 174.763,00 euros, corresponent a l'estimació de l’import dels interessos del principal i altres
despeses derivades del préstec esmentat.
4t Que l'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de
febrer de 2012 i ratificat pel Ple el 27 de març de 2012, va acordar aprovar el Conveni de concessió de
subvenció, va acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport així com la formalització
del préstec de 300.000 euros amb l'Institut Català de Finances.
5è En data 28 de febrer de 2012 es va formalitzat l'esmentat Conveni entre el Consell Català de
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers.
6è Que atesa la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional alienes a la voluntat de les
parts signats del Conveni, no es pot continuar amb el sistema de finançament previst amb l'Institut
Català de Finances (ICF) pactat entre les parts de l'esmentat Conveni.
Per això i davant la impossibilitat de realitzar l'objecte del conveni en les condicions pactades, es fa
necessari formalitzar un nou conveni, i deixar sense efecte l'anterior, que reculli les noves
circumstàncies que han de regir la tramitació d'aquest expedient de subvenció.
7è El Consell Català de l'Esport, mitjançant escrit de data 12 de novembre de 2012, ha tramès el nou
Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers
per al finançament de la construcció de "Sala
Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton",
bàdminton per un
import principal de 300.000 euros, als efectes que sigui signat i autoritzat per l'òrgan competent abans
del 30 de novembre d 'enguany.
enguany
Aquest nou conveni estableix dues formes de pagament de l'esmentada subvenció:
a)
Pagament del principal més interessos, quan l'obra estigui finançada mitjançant una entitat
financera.
b)
Pagament del principal de subvenció, quan no intervingui una entitat financera, sense que
siguin subvencionables els interessos que consten al pacte primer .
8è Que és d'interès d'aquest Ajuntament la formalització de l'esmentat Conveni de concessió de
subvenció, que recull les noves condicions establertes per continuar la tramitació de l'expedient
79.960/00 d'atorgament de subvenció.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Primer.
Deixar sense efecte el Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de
Primer
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de "Sala
Sala de tecnificació i seu
bàdminton" (núm. expedient 79.960/00), inclosa en el Projecte executiu del pavelló
federativa de bàdminton
PAV--3) al barri Congost de Granollers, que es va signar el 28 de febrer de 2012, ja
poliesportiu (tipus PAV
que no es pot continuar seguint amb el sistema de finançament previst amb l'Institut Català de

Finances (ICF) pactat entre les parts signats del Conveni.
Segon.
Aprovar l'esborrany del nou Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català
Segon
de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de "Sala de tecnificació i
seu federativa de bàdminton" (núm. expedient 79.960/00), que a continuació es transcriu literalment:

"Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de ll''Esport i ll''entitat “Ajuntament
Granollers” , per al finançament de la construcció de “Sala de tecnificació i seu federativa de
bàdminton”
Esplugues de Llobregat,
Reunits
D'una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català de l'Esport amb
competència suficient d'acord amb l'article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans
rectors i el funcionament del Consell Català de l'Esport,
I d'altra part, el senyor Josep Mayoral i Antigas,, Alcalde de l'entitat “Ajuntament Granollers”
Granollers”, en
representació d'aquesta.
Actuen
Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es reconeixen competència i
capacitat suficient per actuar i obligar-se i
Exposen
I. D'acord amb l'article 3.2.n), del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000,
de 31 de juliol, un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat és el de planificar i
programar una xarxa equilibrada d'installacions esportives amb els equipaments necessaris arreu del
territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d'iniciatives mirant d'aconseguir una
utilització òptima de les installacions , els equips i els materials destinats a la pràctica esportiva .
II.. El Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, en el seu
II
article 51.1, disposa que correspon al Consell Català de l'Esport redactar i tramitar el Pla director
d'installacions i equipaments esportius de Catalunya. Fruit d'aquest mandat, mitjançant el Decret
95/2005, de 31 de maig, s'aprova el Pla director d'installacions i equipaments esportius de Catalunya
(PIEC).
III.. El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom administratiu adscrit actualment al
III
Departament de la Presidència, que entre d'altres finalitats, disposa la de planificar i gestionar la
política esportiva de la Generalitat, d'acord amb l'article 35.3 del Text únic de la Llei de l'esport,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
IV.. El 06/07/10, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova l'expedient de despesa plurianual
IV
que dóna cobertura aquesta subvenció, l'última modificació del qual s'aprova el 17/07/2012, el qual pot
modificar la distribució econòmica i els interessos que constaven en el conveni de concessió, sense
modificar la quantitat principal de la subvenció. La despesa corresponent a l'anualitat 2012 està
degudament consignada en les partides pertinents del pressupost de la Generalitat de Catalunya, per
la qual cosa hi ha crèdit adequat i suficient..
V. El 02/03/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza el Consell Català d'Esport a
atorgar a l'entitat "Ajuntament
Granollers"" una subvenció de 300
300..000
000,,00 euros per la construcció
Ajuntament de Granollers
de "Sala
Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton ".
VI.. El 15/02/2010, les parts signen un conveni pel qual el Consell Català de l'Esport concedeix a
VI
l'entitat "Ajuntament
Granollers"" una subvenció de 300
300..000
000,,00 euros per la construcció de "Sala
Ajuntament de Granollers
Sala
de tecnificació i seu federativa de bàdminton ".
Atesa la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional alienes a la voluntat de les parts
signats d'aquest document, no es pot continuar seguint amb el sistema de finançament previst amb

l'Institut Català de Finances (ICF) pactat entre les parts en el conveni citat en el paràgraf anterior.
Davant la impossibilitat de realitzar l'objecte del conveni en les condicions pactades, es fa necessari
formalitzar un nou conveni, i deixar sense efecte l'anterior, que reculli les noves circumstàncies que
han de regir la tramitació d'aquest expedient de subvenció.
Vist que l'expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la normativa aplicable, de
conformitat amb l'article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (LFC),
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, posades d'acord les parts i en consideració
de les manifestacions anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que es regirà pels següents:
Pactes
Primer. Establir les noves condicions per continuar la tramitació de l'expedient núm. 79.960/00 pel
Primer
qual es va concedir una subvenció a l'entitat “Ajuntament
Granollers”, per un import del principal de
Ajuntament Granollers”
300.000,00 euros,, per a la construcció de “Sala
Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton” d'acord
amb l'últim Acord de Govern citat en el punt IV de la part expositiva:
- 300.000
300.000,,00 euros, corresponents a l'import principal .
- 166.330
166.330,,33 euros, corresponent a l'estimació de l'import dels interessos del principal i altres
despeses derivades del préstec en el supòsit de la participació d 'una entitat financera.
La realització de l'obra subvencionada ha de finalitzar abans del 31/12/2015.
Segon.. S'estableixen dues formes de pagament de l'esmentada subvenció:
Segon
a) Pagament del principal més els interessos, quan l'obra estigui finançada mitjançant una entitat
financera.
b) Pagament del principal de la subvenció, quan no intervingui una entitat financera, sense que siguin
subvencionables els interessos que consten al pacte primer .
L'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'especificar quina forma de pagament vol establir per a la
tramitació d'aquest expedient de subvenció, mitjançant notificació per escrit al Consell Català de
l'Esport en el termini de 6 mesos a partir de la signatura del present document. Si l'import del préstec
formalitzat és inferior al principal de la subvenció, podrà utilitzar les dues formes de pagament de
manera complementària.
En el supòsit que no es notifiqui dins d'aquest termini, s'entendrà que l'Entitat opta per l'apartat b)
d'aquest pacte.
Tercer . El Consell Català de l'Esport farà efectiva la subvenció, que inclou el principal i, en el supòsit
d'intervenció d'una entitat financera i dins dels límits establerts en aquest conveni, també els
interessos del préstec per al finançament de l'actuació objecte de subvenció, a càrrec dels
pressupostos de 2012 fins el 2023 d'acord amb el següent desglossament:
any 2012:
any 2013:
any 2014:
any 2015:
any 2016:
any 2017:
any 2018:
any 2019:
any 2020:
any 2021:
any 2022:
any 2023:
Total

Capítol 7
8.741,67
12.113,22
17.650,98
18.585,05
19.388,23
21.315,48
24.883,95
26.801,40
29.239,82
33.159,69
36.564,83
51.555,68

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

300.000,00 euros

Capítol 4
12.392,33
18.751,78
19.387,02
18.823,95
18.768,77
17.223,52
15.581,05
13.663,60
11.630,18
9.345,31
6.790,17
3.972,65

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

166.330,33 euros

Total
21.134,00
30.865,00
37.038,00
37.409,00
38.157,00
38.539,00
40.465,00
40.465,00
40.870,00
42.505,00
43.355,00
55.528,33

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

466.330,33 euros

La primera anualitat, corresponent al 2012, es farà efectiva dins de l'esmentat període pressupostari
amb càrrec a les partides 760.0001 i 460.0001. Les anualitats restants es faran efectives al llarg de
cada període pressupostari, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del
Consell Català de l'Esport per cada anualitat.
Cas que l'entitat beneficiària hagi formalitzat un o més préstec amb una o més entitats financeres per
al finançament de l'actuació objecte de la subvenció, en el termini d'1 mes a partir de l'atorgament del
préstec, haurà d'aportar al Consell Català de l'Esport la documentació justificativa que detalli les seves
característiques: entitat financera, entitat prestatària, import i objecte del préstec, tipus d'interès,
periodicitat i import estimat de les quotes i terminació d 'amortització.
El Consell català de l'Esport abonarà a l'entitat beneficiària l'import corresponent als interessos del
préstec sense que en cap cas el total superi l'import total de les anualitat del capítol 4 que figura en
aquest pacte. Si l'import del préstec formalitzat per l'entitat beneficiària és inferior al principal de la
subvenció, el Consell Català de l'Esport abonarà la diferència fins arribar a completar el total del
principal, sempre d'acord amb la distribució de les anualitats que consten en aquest pacte. Cas que
no s'hagi formalitzat cap préstec, els imports consignats cada any en el capítol 4 s'acumularan a
l'anualitat del capítol 7 fins el total de la subvenció.
Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels costos del préstec, el
Consell Català de l'Esport podrà modificar els imports corresponents als capítols 7 i 4 de l'any en curs
en funció dels interessos i despeses acreditats per les entitats financeres, sempre i quan es justifiqui
que hi ha crèdit suficient en el moment del pagament. L'entitat beneficiària autoritza al Consell Català
de l'Esport a modificar la distribució de les anualitats següents, sempre que no es modifiqui l'import
total del principal segons el punt segon de l'Acord de Govern de 17/07/2012. Aquestes modificacions
s'han de notificar degudament a l'entitat beneficiària.
Quart.. El principal de totes les subvencions concedides per les diferents administracions o entitats
Quart
privades no poden superar en cap cas el 100% de l'import d'adjudicació del total de les obres. Tota
quantitat que el superi s'ha de revocar de la subvenció concedida pel Consell Català de l 'Esport.
Així mateix, aquest conveni es pot revisar en el supòsit d'alteració de les condicions de concessió que
pugui suposar una rebaixa en l'import de la subvenció.
Cinquè.. Els justificants de l'actuació objecte de subvenció consisteixen en certificació de la justificació
Cinquè
de la despesa, expedida per la Secretaria o la Intervenció, que acrediti: les dades identificatives de
l'actuació subvencionada i de les certificacions d'obra, l'acceptació de les certificacions d'obra, l'import
de l'obra executada i que aquesta s'ha realitzat d'acord amb el projecte informat favorablement pel
Consell Català de l'Esport. Tanmateix, en qualsevol moment, el Consell Català de l'Esport, pot exigir
la presentació de les certificacions d'obra o factures, degudament acceptades per l'entitat beneficiària,
que acreditin l'actuació realitzada.
Sisè.. Atès que l'import de la despesa subvencionable supera la quantia de 50.000 euros, amb la
Sisè
presentació de la primera documentació justificativa també s'han d'aportar les ofertes sollicitades per
a la contractació de l'obra, que almenys han de ser tres, d'acord amb els criteris establerts a l'article
31.3 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), sens perjudici del
compliment, en el seu cas, del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.. Quan no s'hagi triat l'oferta econòmica més
avantatjosa també s'ha d'aportar una memòria justificativa de l'elecció.
Setè.. Cada any, abans del 15 d'octubre, l'entitat beneficiària de la subvenció ha de lliurar al Consell
Setè
Català de l'Esport, la documentació justificativa prevista en el pacte cinquè. La documentació
justificativa corresponent a l'anualitat 2015 es pot presentar fins el 15 d'octubre de l'any següent.
El Consell Català de l'Esport farà efectiu el principal de la subvenció a l'entitat beneficiària, en una o
vàries vegades, a mida que es justifiqui degudament la part de l'obra executada fins al màxim
establert anualment en el pacte 3è, aplicant sobre l'import dels justificants de l'actuació el percentatge
que resulti del principal de la subvenció atorgada sobre l'import d'adjudicació de l'actuació
subvencionada.

En el supòsit d'intervenció d'una entitat financera, el Consell Català de l'Esport pagarà els interessos
que corresponguin en una o vàries vegades, fins al màxim establert anualment en el pacte 3è, els
quals s'hauran d'acreditar mitjançant documentació expedida per l'entitat financera on consti l'import
dels interessos del préstec acumulats fins la data. El Consell Català de l'Esport només podrà fer
efectiu, com a màxim, el pagament dels interessos corresponents a l'import del principal de la
subvenció.
Per poder fer efectiu el primer pagament de la subvenció, l'Entitat ha d'aportar al Consell Català de
l'Esport, a més de la documentació justificativa, certificació degudament signada, acreditativa de
l'acord d'adjudicació per l'òrgan competent i una còpia de l'acta de replanteig on consti la data d'inici
de l'obra subvencionada.
Una vegada finalitzada l'obra, el beneficiari ha d'aportar al Consell Català de l'Esport l'acta de
recepció, el certificat final de l'obra signat per la direcció de les obres, amb el corresponent projecte
final d'obra i la certificació final de les obres, i un joc de fotografies digitals. Aquest material fotogràfic
pot ser utilitzat pel Consell Català de l'Esport, en les seves exposicions i publicacions .
Per poder tramitar l'últim 5% del principal de la subvenció, el Consell català de l'Esport ha de
comprovar que la documentació presentada un cop finalitzada l'obra dóna compliment al que estableix
la normativa tècnica d'equipaments esportius del PIEC.
Vuitè.. Juntament amb les obligacions previstes a l'article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de
Vuitè
novembre, general de subvencions (LGS) i a la LFC, així com a la resta de normativa aplicable,
l'Entitat beneficiària està subjecta a les obligacions següents :
a) Executar les obres a subvencionar amb estricta subjecció al projecte informat favorablement pel
Consell Català de l'Esport, d'acord amb la normativa tècnica d'equipaments esportius del (PIEC). No
es pot modificar el projecte aprovat pel Consell Català de l'Esport sense l'autorització prèvia per escrit
d'aquesta administració esportiva.
Les variacions dels projectes que suposin un increment del cost final de l'obra no comporten un
augment de la subvenció concedida.
b) La quantia del principal de la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport, s'ha de destinar
íntegrament al pagament de l'obra subvencionada o, en tot cas, si escau, a avançar l'amortització del
préstec que l'entitat hagi formalitzat per al finançament de l'obra.
c) L'entitat beneficiària pot subcontractar totalment l'objecte de la subvenció, d'acord amb el que
preveu l'article 29 de la LGS i 68 del seu Reglament. En els supòsits que l'activitat subcontractada
sigui superior al 20% de l'import de la subvenció i que aquest import superi els 60.000 euros, abans de
formalitzar la subcontractació del contracte d'obres, cal aportar-lo perquè el Consell Català de l'Esport,
o òrgan competent, l'autoritzi en el termini d'un mes.
d) L'acta de replanteig d'inici d'obra, els certificats de justificació de la despesa expedits per la
Secretaria o Intervenció i l'acta de recepció de les obres s'han de presentar preferentment amb el
model normalitzat que facilita el Consell Català de l'Esport; en el cas de les certificacions d'obra, amb
el model reglamentàriament establert al RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que també facilita el Consell
Català de l'Esport. Aquests documents s'han de lliurar amb el nom i les signatures originals, amb els
segells corresponents, de l'entitat promotora, l'empresa contractada i la direcció de les obres.
e) Sotmetre's a les actuacions de control dels òrgans competents i a facilitar-los-hi tota la informació
que a aquests efectes li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de
comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.
f) Facilitar l'accés del personal tècnic del Consell Català de l'Esport, per portar a terme el seguiment i
control , si escau, de l'obra subvencionada i pugui donar el vistiplau a l'acta de replanteig d'inici d'obra,
a les certificacions d'obra i a l'acta de recepció, d'acord amb l'article 46 de LGS i article 110 de Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
g) Collocar en lloc visible, des de l'inici de l'obra i fins a la inauguració, el rètol d'obres normalitzat, on

consti que l'obra està subvencionada pel Consell Català de l'Esport, amb el seu logotip. Així mateix,
ha de collocar de manera permanent en un lloc visible de l'accés a l'equipament una placa on constin
les institucions que han collaborat en l'obra.
h) Complir la normativa tècnica d'equipaments esportius del PIEC, i la resta de normativa aplicable,
quant a l'ús i gestió de l'equipament esportiu.
i) Les condicions d'utilització han de garantir l'ús per als programes esportius d'esport escolar, esport
federat i esport i salut adreçats als ciutadans de l'àmbit territorial que es realitzin en l'espai de l'obra
subvencionada i sempre prioritzant la utilització per a les activitats físicoesportives per a les quals s'ha
projectat l'equipament esportiu sobre qualsevol altre tipus d'acte de caràcter no esportiu.
j) De conformitat amb l'article 31.4.a) de la LGS, destinar l'equipament esportiu a la finalitat per a la
qual ha estat subvencionat, per un període mínim de 25 anys, durant el qual si es volen canviar les
condicions d'ús, arrendar, cedir la gestió, transmetre el domini o enderrocar s'ha d'obtenir prèviament
autorització expressa per escrit del Consell Català de l 'Esport.
Si escau, en el supòsit de nous titulars de la propietat o gestió, aquests han d'assumir les obligacions
que comporta la concessió de la subvenció. El Consell Català de l'Esport pot sollicitar l'establiment de
garanties del compliment de les obligacions indicades .
k) Mantenir i conservar en bon estat l'equipament esportiu subvencionat, d'acord amb la normativa
tècnica d'equipaments esportius del PIEC, per un període mínim de 25 anys i complir amb les
previsions establertes en el projecte de gestió.
l) Vetllar perquè es compleixi la legislació vigent aplicable per al funcionament de les installacions
subvencionades i per dotar-les del personal especialitzat titulat necessari per al seu correcte
funcionament i desenvolupament de les activitats fisicoesportives que s 'hi practiquin.
m) Si el Consell Català de l'Esport ho sollicita, aportar-li les dades de la gestió de la installació, amb
el compte de resultats, i de la seva utilització disgregades per sexe .
Novè. L'Entitat beneficiària ha de complir tots els requisits acordats en aquest conveni i tots aquells
Novè
que es puguin derivar de la normativa aplicable. Cas contrari, el Consell Català de l'Esport prèvia
avaluació de les conseqüències per al funcionament de la installació esportiva que representa
l'incompliment de la mateixa, pot revocar i exigir el reintegrament, total o parcial, de la subvenció en
els supòsits previstos als articles 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i el 37 de la Llei estatal 38/2003, general de
subvencions.
Desè. Deixar sense efecte el conveni signat per les parts el 28/02/2012, esmentat en el punt VI de la
Desè
part expositiva.
I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en
la data i el lloc de l'encapçalament."
TERCER:
TERCER : Delegar a la Junta de Govern Local l'aprovació de la forma de pagament escollida per la
tramitació d'aquest expedient de subvenció, d'acord amb el que estableix el pacte segon del conveni
anteriorment transcrit.
QUART:
Facultar l'illustre senyor Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, Josep Mayoral i Antigas,
QUART :
per tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de
dur a terme els acords precedents.
CINQUÈ : Notificar aquest acord al Consell Català de l'Esport, al Servei de Comptabilitat municipal i
al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari .

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
I el número 12, que va en el mateix paquet, sí.
12).12).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR L'
L'ESBORRANY DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DE
SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L'
L'ESPORT I L'
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DEL "PAVELLÓ POLIESPORTIU AL BARRI
CONGOST " I DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI SIGNAT PER LES PARTS EL 15 DE
FEBRER DE 2012
1r El Consell Català de l'Esport, en data 27 de juliol de 2010, va notificar que l'Ajuntament de
Granollers figura entre les entitats beneficiàries amb un import del principal de la subvenció de
960.000 euros per a l'actuació denominada "Pavelló poliesportiu" al barri Congost de Granollers (obra
local núm. 30/09).
2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de
setembre de 2010, va aprovar l'esmentada actuació i va sollicitar al Consell Català de l'Esport la
concessió de la subvenció. També va aprovar el sistema de finançament a través de l'Institut Català
de Finances.
3r En data 24 de gener de 2012, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, va
proposar la signatura d'un Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i
l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del Pavelló poliesportiu al barri
Congost (núm. expedient 82.210/00), per a l'anualitat 2012, mitjançant el sistema de finançament de la
línia de crèdit de l'Institut Català de Finances, per la quantitat global d'1.783948,00, que inclou els
imports següents:
- 960.000,00 euros, corresponents a l'import principal del préstec que li concedirà l’Institut Català de
Finances.
- 823.948,00 euros, corresponent a l'estimació de l’import dels interessos del principal i altres
despeses derivades del préstec esmentat.
4t Que l'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 de
gener de 2012 i ratificat pel Ple el 27 de març de 2012, va acordar aprovar el Conveni de concessió de
subvenció, va acceptar la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport així com la formalització
del préstec de 960.000 euros amb l'Institut Català de Finances.
5è En data 15 de febrer de 2012 es va formalitzat l'esmentat Conveni entre el Consell Català de
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers.
6è Que atesa la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional alienes a la voluntat de les
parts signats del Conveni, no es pot continuar amb el sistema de finançament previst amb l'Institut
Català de Finances (ICF) pactat entre les parts de l'esmentat Conveni.
Per això i davant la impossibilitat de realitzar l'objecte del conveni en les condicions pactades, es fa
necessari formalitzar un nou conveni, i deixar sense efecte l'anterior, que reculli les noves
circumstàncies que han de regir la tramitació d'aquest expedient de subvenció.
7è El Consell Català de l'Esport, mitjançant escrit de data 12 de novembre de 2012, ha tramès el nou
Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers
per al finançament de la construcció de "Pavelló poliesportiu", per un import principal de 960.000
euros, als efectes que sigui signat i autoritzat per l'òrgan competent abans del 30 de novembre
d'enguany.
enguany
Aquest nou conveni estableix dues formes de pagament de l'esmentada subvenció:
a) Pagament del principal més interessos, quan l'obra estigui finançada mitjançant una entitat
financera.
b) Pagament del principal de subvenció, quan no intervingui una entitat financera, sense que siguin

subvencionables els interessos que consten al pacte primer .
8è Que és d'interès d'aquest Ajuntament la formalització de l'esmentat Conveni de concessió de
subvenció, que recull les noves condicions establertes per continuar la tramitació de l'expedient
82.290/00 d'atorgament de subvenció.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Deixar sense efecte el Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de
Primer.
Primer
l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu" al
barri Congost de Granollers (núm. expedient 82.210/00), que es va signar el 15 de febrer de 2012, ja
que no es pot continuar seguint amb el sistema de finançament previst amb l'Institut Català de
Finances (ICF) pactat entre les parts signats del Conveni.
Aprovar l'esborrany del nou conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català
Segon.
Segon
de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu"
al barri Congost de Granollers (núm. expedient 82.210/00), que a continuació es transcriu literalment:

"Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de ll''Esport i ll''entitat “Ajuntament
Granollers” , per al finançament de la construcció de “Pavelló poliesportiu”
Esplugues de Llobregat,
Reunits
D'una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català de l'Esport amb
competència suficient d'acord amb l'article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans
rectors i el funcionament del Consell Català de l'Esport,
I d'altra part, el senyor Josep Mayoral i Antigas,, Alcalde de l'entitat “Ajuntament Granollers”
Granollers”, en
representació d'aquesta.
Actuen
Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es reconeixen competència i
capacitat suficient per actuar i obligar-se i
Exposen
I. D'acord amb l'article 3.2.n), del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000,
de 31 de juliol, un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat és el de planificar i
programar una xarxa equilibrada d'installacions esportives amb els equipaments necessaris arreu del
territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d'iniciatives mirant d'aconseguir una
utilització òptima de les installacions , els equips i els materials destinats a la pràctica esportiva .
II.. El Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, en el seu
II
article 51.1, disposa que correspon al Consell Català de l'Esport redactar i tramitar el Pla director
d'installacions i equipaments esportius de Catalunya. Fruit d'aquest mandat, mitjançant el Decret
95/2005, de 31 de maig, s'aprova el Pla director d'installacions i equipaments esportius de Catalunya
(PIEC).
III.. El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom administratiu adscrit actualment al
III
Departament de la Presidència, que entre d'altres finalitats, disposa la de planificar i gestionar la
política esportiva de la Generalitat, d'acord amb l'article 35.3 del Text únic de la Llei de l'esport,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
IV.. El 06/07/10, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova l'expedient de despesa plurianual
IV
que dóna cobertura aquesta subvenció, l'última modificació del qual s'aprova el 17/07/2012, el qual pot
modificar la distribució econòmica i els interessos que constaven en el conveni de concessió, sense
modificar la quantitat principal de la subvenció. La despesa corresponent a l'anualitat 2012 està
degudament consignada en les partides pertinents del pressupost de la Generalitat de Catalunya, per

la qual cosa hi ha crèdit adequat i suficient..
V. El 20/07/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza el Consell Català d'Esport a
atorgar a l'entitat "Ajuntament
Granollers"" una subvenció de 960
960..000
000,,00 euros per la construcció
Ajuntament de Granollers
de "Pavelló
Pavelló Poliesportiu ".
VI.. El 15/02/2010, les parts signen un conveni pel qual el Consell Català de l'Esport concedeix a
VI
l'entitat "Ajuntament
Granollers"" una subvenció de 960
960..000
000,,00 euros per la construcció de "
Ajuntament de Granollers
Pavelló Poliesportiu ".
Atesa la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional alienes a la voluntat de les parts
signats d'aquest document, no es pot continuar seguint amb el sistema de finançament previst amb
l'Institut Català de Finances (ICF) pactat entre les parts en el conveni citat en el paràgraf anterior.
Davant la impossibilitat de realitzar l'objecte del conveni en les condicions pactades, es fa necessari
formalitzar un nou conveni, i deixar sense efecte l'anterior, que reculli les noves circumstàncies que
han de regir la tramitació d'aquest expedient de subvenció.
Vist que l'expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la normativa aplicable, de
conformitat amb l'article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (LFC),
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, posades d'acord les parts i en consideració
de les manifestacions anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que es regirà pels següents:
Pactes
Primer. Establir les noves condicions per continuar la tramitació de l'expedient núm. 82.210/00 pel
Primer
qual es va concedir una subvenció a l'entitat “Ajuntament
Granollers”, per un import del principal de
Ajuntament Granollers”
960.000,00 euros,, per a la construcció de “Pavelló
Pavelló poliesportiu” d'acord amb l'últim Acord de Govern
citat en el punt IV de la part expositiva:
- 960.
960.000,
000,00 euros, corresponents a l'import principal .
- 776
776..795
795,,00 euros, corresponent a l'estimació de l'import dels interessos del principal i altres
despeses derivades del préstec en el supòsit de la participació d 'una entitat financera.
La realització de l'obra subvencionada ha de finalitzar abans del 31/12/2015.
Segon.. S'estableixen dues formes de pagament de l'esmentada subvenció:
Segon
a) Pagament del principal més els interessos, quan l'obra estigui finançada mitjançant una entitat
financera.
b) Pagament del principal de la subvenció, quan no intervingui una entitat financera, sense que siguin
subvencionables els interessos que consten al pacte primer .
L'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'especificar quina forma de pagament vol establir per a la
tramitació d'aquest expedient de subvenció, mitjançant notificació per escrit al Consell Català de
l'Esport en el termini de 6 mesos a partir de la signatura del present document. Si l'import del préstec
formalitzat és inferior al principal de la subvenció, podrà utilitzar les dues formes de pagament de
manera complementària.
En el supòsit que no es notifiqui dins d'aquest termini, s'entendrà que l'Entitat opta per l'apartat b)
d'aquest pacte.
Tercer . El Consell Català de l'Esport farà efectiva la subvenció, que inclou el principal i, en el supòsit
d'intervenció d'una entitat financera i dins dels límits establerts en aquest conveni, també els
interessos del préstec per al finançament de l'actuació objecte de subvenció, a càrrec dels
pressupostos de 2012 fins el 2027 d'acord amb el següent desglossament:
any 2012:
any 2013:
any 2014:

Capítol 7
58.520,00 euros
24.712,00 euros
12.992,00 euros

Capítol 4
39.625,00 euros
58.039,00 euros
60.893,00 euros

Total
98.145,00 euros
82.751,00 euros
73.885,00 euros

any 2015:
any 2016:
any 2017:
any 2018:
any 2019:
any 2020:
any 2021:
any 2022:
any 2023:
any 2024:
any 2025:
any 2026:
any 2027:

19.727,00
31.889,00
26.081,00
27.668,00
34.106,00
28.813,00
36.759,00
48.458,00
69.502,00
130.176,00
145.480,00
160.587,00
104.530,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Total

960.000,00 euros

62.180,00
65.217,00
62.581,00
60.572,00
58.440,00
55.965,00
53.592,00
50.759,00
47.025,00
41.784,00
31.639,00
20.429,00
8.055,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

776.795,00 euros

81.907,00
97.106,00
88.662,00
88.240,00
92.546,00
84.778,00
90.351,00
99.217,00
116.527,00
171.960,00
177.119,00
181.016,00
112.585,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

1.736.795,00 euros

La primera anualitat, corresponent al 2012, es farà efectiva dins de l'esmentat període pressupostari
amb càrrec a les partides 760.0001 i 460.0001. Les anualitats restants es faran efectives al llarg de
cada període pressupostari, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del
Consell Català de l'Esport per cada anualitat.
Cas que l'entitat beneficiària hagi formalitzat un o més préstec amb una o més entitats financeres per
al finançament de l'actuació objecte de la subvenció, en el termini d'1 mes a partir de l'atorgament del
préstec, haurà d'aportar al Consell Català de l'Esport la documentació justificativa que detalli les seves
característiques: entitat financera, entitat prestatària, import i objecte del préstec, tipus d'interès,
periodicitat i import estimat de les quotes i terminació d 'amortització.
El Consell català de l'Esport abonarà a l'entitat beneficiària l'import corresponent als interessos del
préstec sense que en cap cas el total superi l'import total de les anualitat del capítol 4
que figura en
aquest pacte. Si l'import del préstec formalitzat per l'entitat beneficiària és inferior al principal de la
subvenció, el Consell Català de l'Esport abonarà la diferència fins arribar a completar el total del
principal, sempre d'acord amb la distribució de les anualitats que consten en aquest pacte. Cas que
no s'hagi formalitzat cap préstec, els imports consignats cada any en el capítol 4 s'acumularan a
l'anualitat del capítol 7 fins el total de la subvenció.
Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels costos del préstec, el
Consell Català de l'Esport podrà modificar els imports corresponents als capítols 7 i 4 de l'any en curs
en funció dels interessos i despeses acreditats per les entitats financeres, sempre i quan es justifiqui
que hi ha crèdit suficient en el moment del pagament. L'entitat beneficiària autoritza al Consell Català
de l'Esport a modificar la distribució de les anualitats següents, sempre que no es modifiqui l'import
total del principal segons el punt segon de l'Acord de Govern de 17/07/2012. Aquestes modificacions
s'han de notificar degudament a l'entitat beneficiària.
Quart.. El principal de totes les subvencions concedides per les diferents administracions o entitats
Quart
privades no poden superar en cap cas el 100% de l'import d'adjudicació del total de les obres. Tota
quantitat que el superi s'ha de revocar de la subvenció concedida pel Consell Català de l 'Esport.
Així mateix, aquest conveni es pot revisar en el supòsit d'alteració de les condicions de concessió que
pugui suposar una rebaixa en l'import de la subvenció.
Cinquè.. Els justificants de l'actuació objecte de subvenció consisteixen en certificació de la justificació
Cinquè
de la despesa, expedida per la Secretaria o la Intervenció, que acrediti: les dades identificatives de
l'actuació subvencionada i de les certificacions d'obra, l'acceptació de les certificacions d'obra, l'import
de l'obra executada i que aquesta s'ha realitzat d'acord amb el projecte informat favorablement pel
Consell Català de l'Esport. Tanmateix, en qualsevol moment, el Consell Català de l'Esport, pot exigir
la presentació de les certificacions d'obra o factures, degudament acceptades per l'entitat beneficiària,
que acreditin l'actuació realitzada.
Sisè.. Atès que l'import de la despesa subvencionable supera la quantia de 50.000 euros, amb la
Sisè
presentació de la primera documentació justificativa també s'han d'aportar les ofertes sollicitades per

a la contractació de l'obra, que almenys han de ser tres, d'acord amb els criteris establerts a l'article
31.3 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), sens perjudici del
compliment, en el seu cas, del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.. Quan no s'hagi triat l'oferta econòmica més
avantatjosa també s'ha d'aportar una memòria justificativa de l'elecció.
Setè.. Cada any, abans del 15 d'octubre, l'entitat beneficiària de la subvenció ha de lliurar al Consell
Setè
Català de l'Esport, la documentació justificativa prevista en el pacte cinquè. La documentació
justificativa corresponent a l'anualitat 2015 es pot presentar fins el 15 d'octubre de l'any següent.
El Consell Català de l'Esport farà efectiu el principal de la subvenció a l'entitat beneficiària, en una o
vàries vegades, a mida que es justifiqui degudament la part de l'obra executada fins al màxim
establert anualment en el pacte 3è, aplicant sobre l'import dels justificants de l'actuació e l percentatge
que resulti del principal de la subvenció atorgada sobre l'import d'adjudicació de l'actuació
subvencionada.
En el supòsit d'intervenció d'una entitat financera, el Consell Català de l'Esport pagarà els interessos
que corresponguin en una o vàries vegades, fins al màxim establert anualment en el pacte 3è, els
quals s'hauran d'acreditar mitjançant documentació expedida per l'entitat financera on consti l'import
dels interessos del préstec acumulats fins la data. El Consell Català de l'Esport només podrà fer
efectiu, com a màxim, el pagament dels interessos corresponents a l'import del principal de la
subvenció.
Per poder fer efectiu el primer pagament de la subvenció, l'Entitat ha d'aportar al Consell Català de
l'Esport, a més de la documentació justificativa, certificació degudament signada, acreditativa de
l'acord d'adjudicació per l'òrgan competent i una còpia de l'acta de replanteig on consti la data d'inici
de l'obra subvencionada.
Una vegada finalitzada l'obra, el beneficiari ha d'aportar al Consell Català de l'Esport l'acta de
recepció, el certificat final de l'obra signat per la direcció de les obres, amb el corresponent projecte
final d'obra i la certificació final de les obres, i un joc de fotografies digitals. Aquest material fotogràfic
pot ser utilitzat pel Consell Català de l'Esport, en les seves exposicions i publicacions .
Per poder tramitar l'últim 5% del principal de la subvenció, el Consell català de l'Esport ha de
comprovar que la documentació presentada un cop finalitzada l'obra dóna compliment al que estableix
la normativa tècnica d'equipaments esportius del PIEC.
Vuitè.. Juntament amb les obligacions previstes a l'article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de
Vuitè
novembre, general de subvencions (LGS) i a la LFC, així com a la resta de normativa aplicable,
l'Entitat beneficiària està subjecta a les obligacions següents :
a) Executar les obres a subvencionar amb estricta subjecció al projecte informat favorablement pel
Consell Català de l'Esport, d'acord amb la normativa tècnica d'equipaments esportius del (PIEC). No
es pot modificar el projecte aprovat pel Consell Català de l'Esport sense l'autorització prèvia per escrit
d'aquesta administració esportiva.
Les variacions dels projectes que suposin un increment del cost final de l'obra no comporten un
augment de la subvenció concedida.
b) La quantia del principal de la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport, s'ha de destinar
íntegrament al pagament de l'obra subvencionada o, en tot cas, si escau, a avançar l'amortització del
préstec que l'entitat hagi formalitzat per al finançament de l'obra.
c) L'entitat beneficiària pot subcontractar totalment l'objecte de la subvenció, d'acord amb el que
preveu l'article 29 de la LGS i 68 del seu Reglament. En els supòsits que l'activitat subcontractada
sigui superior al 20% de l'import de la subvenció i que aquest import superi els 60.000 euros, abans de
formalitzar la subcontractació del contracte d'obres, cal aportar-lo perquè el Consell Català de l'Esport,
o òrgan competent, l'autoritzi en el termini d'un mes.
d) L'acta de replanteig d'inici d'obra, els certificats de justificació de la despesa expedits per la
Secretaria o Intervenció i l'acta de recepció de les obres s'han de presentar preferentment amb el

model normalitzat que facilita el Consell Català de l'Esport; en el cas de les certificacions d'obra, amb
el model reglamentàriament establert al RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que també facilita el Consell
Català de l'Esport. Aquests documents s'han de lliurar amb el nom i les signatures originals, amb els
segells corresponents, de l'entitat promotora, l'empresa contractada i la direcció de les obres.
e) Sotmetre's a les actuacions de control dels òrgans competents i a facilitar-los-hi tota la informació
que a aquests efectes li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de
comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.
f) Facilitar l'accés del personal tècnic del Consell Català de l'Esport, per portar a terme el seguiment i
control , si escau, de l'obra subvencionada i pugui donar el vistiplau a l'acta de replanteig d'inici d'obra,
a les certificacions d'obra i a l'acta de recepció, d'acord amb l'article 46 de LGS i article 110 de Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
g) Collocar en lloc visible, des de l'inici de l'obra i fins a la inauguració, el rètol d'obres normalitzat, on
consti que l'obra està subvencionada pel Consell Català de l'Esport, amb el seu logotip. Així mateix,
ha de collocar de manera permanent en un lloc visible de l'accés a l'equipament una placa on constin
les institucions que han collaborat en l'obra.
h) Complir la normativa tècnica d'equipaments esportius del PIEC, i la resta de normativa aplicable,
quant a l'ús i gestió de l'equipament esportiu.
i) Les condicions d'utilització han de garantir l'ús per als programes esportius d'esport escolar, esport
federat i esport i salut adreçats als ciutadans de l'àmbit territorial que es realitzin en l'espai de l'obra
subvencionada i sempre prioritzant la utilització per a les activitats físicoesportives per a les quals s'ha
projectat l'equipament esportiu sobre qualsevol altre tipus d'acte de caràcter no esportiu.
j) De conformitat amb l'article 31.4.a) de la LGS, destinar l'equipament esportiu a la finalitat per a la
qual ha estat subvencionat, per un període mínim de 25 anys, durant el qual si es volen canviar les
condicions d'ús, arrendar, cedir la gestió, transmetre el domini o enderrocar s'ha d'obtenir prèviament
autorització expressa per escrit del Consell Català de l 'Esport.
Si escau, en el supòsit de nous titulars de la propietat o gestió, aquests han d'assumir les obligacions
que comporta la concessió de la subvenció. El Consell Català de l'Esport pot sollicitar l'establiment de
garanties del compliment de les obligacions indicades .
k) Mantenir i conservar en bon estat l'equipament esportiu subvencionat, d'acord amb la normativa
tècnica d'equipaments esportius del PIEC, per un període mínim de 25 anys i complir amb les
previsions establertes en el projecte de gestió.
l) Vetllar perquè es compleixi la legislació vigent aplicable per al funcionament de les installacions
subvencionades i per dotar-les del personal especialitzat titulat necessari per al seu correcte
funcionament i desenvolupament de les activitats físicoesportives que s 'hi practiquin.
m) Si el Consell Català de l'Esport ho sollicita, aportar-li les dades de la gestió de la installació, amb
el compte de resultats, i de la seva utilització disgregades per sexe .
Novè. L'Entitat beneficiària ha de complir tots els requisits acordats en aquest conveni i tots aquells
Novè
que es puguin derivar de la normativa aplicable. Cas contrari, el Consell Català de l'Esport prèvia
avaluació de les conseqüències per al funcionament de la installació esportiva que representa
l'incompliment de la mateixa, pot revocar i exigir el reintegrament, total o parcial, de la subvenció en
els supòsits previstos als articles 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i el 37 de la Llei estatal 38/2003, general de
subvencions.
Desè. Deixar sense efecte el conveni signat per les parts el 150/02/2012, esmentat en el punt VI de la
Desè
part expositiva.
I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en
la data i el lloc de l'encapçalament."

TERCER:
TERCER : Delegar a la Junta de Govern Local l'aprovació de la forma de pagament escollida per la
tramitació d'aquest expedient de subvenció, d'acord amb el que estableix el pacte segon del conveni
anteriorment transcrit.
QUART:
Facultar l'illustre senyor Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, Josep Mayoral i Antigas,
QUART :
per tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de
dur a terme els acords precedents.
CINQUÈ : Notificar aquest acord al Consell Català de l'Esport, al Servei de Comptabilitat municipal i
al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari .
Alcalde president:
Moltes gràcies, aquests Convenis han estat explicats a les Comissions Informatives. Hi ha l'acord de
tots els Grups, per tant els donaríem per aprovats per unanimitat.
APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número 13, també seguint en aquests aspectes més de tràmit, es tracta d'aprovar la
ratificació d'una Resolució d'Alcaldia, a partir de la qual es produeixen alguns canvis molt lleugers en
el POUM de la ciutat, en el Pla Urbanístic Municipal. Endavant.
13).13).-DICTAMEN
D'ALCALDIA NÚMERO 1292,
1292, DE DATA
).- DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D'
25 D'OCTUBRE DE 2012 RELATIVA A SOLLICITAR A LA COMISSIÓ TERRITORIAL
D'URBANISME QUE INCORPORI LES CORRECCIONS DETECTADES EN LA DOCUMENTACIÓ
APROVADA PROVISIONALMENT PER ACORD DE PLE DE 25 DE SETEMBRE DE 2012 EN EL
TRÀMIT DE L 'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM DE GRANOLLERS
Per Resolució d'Alcaldia núm. 1292/2012, de data 25 d'octubre, es va sollicitar a la Comissió
Territorial d'Urbanisme que incorporés les correccions detectades en la documentació aprovada
provisionalment per acord de Ple de 25 de setembre de 2012 en el tràmit de l'aprovació definitiva del
POUM de Granollers.
I en el seu punt segon establia ratificar aquesta resolució en la propera sessió de l 'Ajuntament en Ple.
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER:
Ratificar la resolució d'alcaldia núm. 1292/2012, de data 25 d'octubre, relativa a sollicitar
PRIMER
a la Comissió Territorial d'Urbanisme que incorpori les correccions detectades en la documentació
aprovada provisionalment per acord de Ple de 25 de setembre de 2012 en el tràmit de l'aprovació
definitiva del POUM de Granollers, i que es transcriu literalment:
"Identificació de l 'expedient
Relatiu a sollicitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme que incorpori les correccions detectades en
la documentació aprovada provisionalment per acord de Ple de 25 de setembre de 2012 en el tràmit
de l'aprovació definitiva del POUM de Granollers
Fets:
Fets :
Mitjançant acord de Ple de 25 de setembre de 2012 es va aprovar provisionalment els documents que
integren el Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers (POUM), en compliment
de les sentències recaigudes en els recursos contenciosos administratius números 553/07, 555/07 i

552/07 i es va elevar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya l'expedient
administratiu i el projecte a efectes de la seva aprovació definitiva, d'acord amb allò que disposa l'art.
80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual d'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme,
modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
S'ha detectat els següents errors materials en la documentació entregada:
Plànols d’ordenació a E:1/2000
-Cal corregir el plànol 3A, mantenint la qualificació de sistema viari dels sòls corresponents al carrer
Joan Maragall compresos entre la carretera de Caldes al nord i l’avinguda de l’Estació del Nord al sud,
que erròniament es qualifiquen de sistema d’espais lliures .
-Cal corregir els plànols d’ordenació 3A, 3B, 3C i 3D, mantenint la qualificació de sistema viari dels
ponts que travessen el riu Congost, que erròniament es qualifiquen de sistema d’espais lliures .
-Cal corregir el plànol d’ordenació 3D, mantenint la qualificació de sistema viari de les àrees afectades
erròniament per la qualificació d’espais lliures corresponents al Camí de Can Grau, al Camí de Can
català i a la carretera de Montmeló a Granollers.
-Cal corregir el plànol d’ordenació nº37 dels exemplars impresos en format DIN-A3, tenint en compte
les prescripcions anteriors.
Normativa
-Cal corregir l’índex de la normativa del POUM, afegint l’article 183.bis corresponent al sistema
d’habitatge dotacional públic (Hdot).
-Cal afegir un nou apartat 8 a l’article 183.bis amb el contingut següent, d’acord amb la MPOUM
relativa al sistema d’habitatge dotacional (2009/35823):
“A l’àmbit qualificat de sistema d’habitatge dotacional públic (clau Hdot) situat al Pla de Baix, que
confronta al sud amb el carrer Caterina Albert es fixen les condicions següents :
-Superfície solar: 1.758 m²
-Qualificació: Sistema d’habitatge dotacional públic (clau Hdot)
-Tipus d’ordenació: Edificació aïllada
-Sostre edificable màxim: 5.000 m²st
-Densitat màxima: 66 habitatges
-Ocupació màxima: 100% (planta soterrani), 75% (planta baixa), 55% (planta tipus)
-Altura reguladora màxima: 16,50 m. (PB+4)
-Alineació de l’edificació: Alineació a carrer i separació de 4 m a la resta de límits
-Planta baixa: Cota de referència de planta baixa situada a ±0,60 m de la rasant de carrer. No
s’estableix cap altura mínima per a la planta baixa, diferent de les plantes pis.
-Elements i cossos sortints: S’admeten en qualsevol posició i dimensió sense ultrapassar les línies de
separació establertes com a mínimes”.
-Cal modificar l’article 22 de la normativa del sector Z1 “Pla de Baix” que consta a l’annex normatiu 1,
afegint desprès del tercer paràgraf el redactat següent: “Es fixa un sostre màxim de 4.558 m²st per al
solar que confronta pel sud al carrer Caterina Albert”, d’acord amb la MPOUM relativa al sistema
d’habitatge dotacional (2009/35823)
Catàleg de masies i cases rurals
-Cal suprimir les fitxes dels elements següents, atès que aquests no formaven part del catàleg del
POUM vigent anterior: Ca l’Hereu Peret (127), element s/n (133a), Casa Nova de Can Mayol (133b),
element s/n (244) i Can Vergers (245).
-Cal incorporar la foto identificativa corresponent a les fitxes dels elements següents , tal com constava
al catàleg del POUM vigent anterior: Can Feliuà (045), Mas Blanc (048), element s/n (108), Can Sislau
(121), Casa Pepito Roqueta (199), element s/n (207a), Can Julianet (219), Cal Ceballot (222) i element
s/n (228).
Fonaments de dret .
I. L'art. 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, diu: "Així
mateix, les Administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes".
II. Atès l'art. 21.1.k) de la Llei de Bases de Règim local en el que estableix la competència de l'alcalde
en l'exercici de les accions administratives en cas d'urgència , en aquelles matèries de competència

plenària, donant compte d'aquestes en la propera sessió plenària.
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
Resolc:
Primer . Sollicitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona que incorpori les següents
correccions en la documentació aprovada provisionalment per acord de Ple de 25 de setembre de
2012 en el tràmit de l'aprovació definitiva del POUM de Granollers :
Plànols d’ordenació a E:1/2000
-Cal corregir el plànol 3A, mantenint la qualificació de sistema viari dels sòls corresponents al carrer
Joan Maragall compresos entre la carretera de Caldes al nord i l’avinguda de l’Estació del Nord al sud,
que erròniament es qualifiquen de sistema d’espais lliures .
-Cal corregir els plànols d’ordenació 3A, 3B, 3C i 3D, mantenint la qualificació de sistema viari dels
ponts que travessen el riu Congost, que erròniament es qualifiquen de sistema d’espais lliures .
-Cal corregir el plànol d’ordenació 3D, mantenint la qualificació de sistema viari de les àrees afectades
erròniament per la qualificació d’espais lliures corresponents al Camí de Can Grau, al Camí de Can
català i a la carretera de Montmeló a Granollers.
-Cal corregir el plànol d’ordenació nº37 dels exemplars impresos en format DIN-A3, tenint en compte
les prescripcions anteriors.
Normativa
-Cal corregir l’índex de la normativa del POUM, afegint l’article 183.bis corresponent al sistema
d’habitatge dotacional públic (Hdot).
-Cal afegir un nou apartat 8 a l’article 183.bis amb el contingut següent, d’acord amb la MPOUM
relativa al sistema d’habitatge dotacional (2009/35823):
“A l’àmbit qualificat de sistema d’habitatge dotacional públic (clau Hdot) situat al Pla de Baix, que

confronta al sud amb el carrer Caterina Albert es fixen les condicions següents :
-Superfície solar: 1.758 m²
-Qualificació: Sistema d’habitatge dotacional públic (clau Hdot)
-Tipus d’ordenació: Edificació aïllada
-Sostre edificable màxim: 5.000 m²st
-Densitat màxima: 66 habitatges
-Ocupació màxima: 100% (planta soterrani), 75% (planta baixa), 55% (planta tipus)
-Altura reguladora màxima: 16,50 m. (PB+4)
-Alineació de l’edificació: Alineació a carrer i separació de 4 m a la resta de límits
-Planta baixa: Cota de referència de planta baixa situada a ±0,60 m de la rasant de carrer. No
s’estableix cap altura mínima per a la planta baixa, diferent de les plantes pis.
-Elements i cossos sortints: S’admeten en qualsevol posició i dimensió sense ultrapassar les línies de
separació establertes com a mínimes ”.
-Cal modificar l’article 22 de la normativa del sector Z1 “Pla de Baix” que consta a l’annex normatiu 1,
afegint desprès del tercer paràgraf el redactat següent: “Es fixa un sostre màxim de 4.558 m²st per al
solar que confronta pel sud al carrer Caterina Albert”, d’acord amb la MPOUM relativa al sistema
d’habitatge dotacional (2009/35823)
Catàleg de masies i cases rurals
-Cal suprimir les fitxes dels elements següents, atès que aquests no formaven part del catàleg del
POUM vigent anterior: Ca l’Hereu Peret (127), element s/n (133a), Casa Nova de Can Mayol (133b),
element s/n (244) i Can Vergers (245).
-Cal incorporar la foto identificativa corresponent a les fitxes dels elements següents , tal com constava
al catàleg del POUM vigent anterior: Can Feliuà (045), Mas Blanc (048), element s/n (108), Can Sislau
(121), Casa Pepito Roqueta (199), element s/n (207a), Can Julianet (219), Cal Ceballot (222) i element
s/n (228).
Segon.
Segon . Ratificar aquesta resolució a la propera sessió plenària ."
Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí no hi ha sollicitades intervencions , sí que hi ha sollicitada votació.

APROVAT :
Vots a favor : 18
PSC:
PSC: 13
Vots en contra : CAP
Abstencions : 6 CIU:
CIU : 6

PP:
PP: 4

ICVICV -EUiA:
EUiA : 1

Alcalde president:
El punt 14 fa referència a un Conveni entre els Ajuntaments de Canovelles, Les Franqueses, la Roca i
l'Ajuntament de Granollers també, l'Autoritat del Transport Metropolità i l'empresa Sagalés, i la
Generalitat de Catalunya, per ordenar el transport públic de la ciutat. Endavant.
14).14).-DICTAMEN
L'ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE EL
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR L'
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT,
SOSTENIBILITAT, L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,
GRANOLLERS,
L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES,
CANOVELLES, L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES,
VALLES,
L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÉS,
VALLÉS, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
DE BARCELONA I L'
L'EMPRESA SAGALÉS S.
S.A, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRAN
SPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS,
GRANOLLERS, CANOVELLES , LES FRANQUESES
DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS
Des de l'any 1886, la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb transport públic.
L'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei de transport públic de
viatgers que garanteixi la mobilitat mitjançant transport públic dels seus habitant, tant pel que fa a la
cobertura de mobilitat dels diversos nuclis del municipi com per a millorar la comunicació amb els
municipis propers com Canovelles, Les Franqueses del Vallés i La Roca del Vallés i, alhora, permetre
un accés a la xarxa de transport interurbà amb una millor coordinació dels serveis existents .
Des de l'any 1971, és la empresa Autobuses de Granollers S.L la que realitza el servei de transport
urbà de viatgers. Fruït de les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen
els termes municipals de Canovelles, Les Franqueses del Vallés i La Roca del Vallès, alguns dels
trajectes del bus urbà de Granollers transiten per els termes municipals d'aquestes poblacions
mitjançant l'acord de les diferents administracions locals des de l'any 1979 per prestar aquest servei i
finançar conjuntament el dèficit econòmic generat.
Davant la impossibilitat de poder endegar un concurs per a la gestió d'aquest servei, donat què, d’una
banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre La Roca del Vallès, Canovelles i Les
Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes atorgades per la
Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’un altre,
davant la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses, oferir un
servei més sostenible respectant en tot moment la legislació del transport que no possibilita la
constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei, acorden la fórmula de la
signatura d'aquest conveni, amb la finalitat d' establir un marc de col.laboració que permeti la millora
dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis del municiì de Granollers,
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la
demanda i necessitats de transport detectats amb una major coordinació de la mobilitat urbana i
interurbana per a afavorir l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que fixen un
règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells
correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries .

L’aportació màxima a realitzar per la prestació del servei objecte del Conveni serà de 1.285.079,32 € euros per l’any
parts del Conveni de la següent manera:
Transport urbà de

Les

Granollers -

Granollers
(L1, L20,
20, L21,
21, L22 i
L3)

Franqueses Granollers

Canovelles
(P.I. Can

La Roca Granollers

Total

154.
154 .899,
899 ,29 €

Castells )

Departament de
Territori i

-

61.461,55€

93.437,74 €

-

656.770,00 €

-

-

-

131.888,32 €

-

76.229,85 €

63.168,45 €

-

-

25.647,43 €

-

-

152.352,39 €

Sostenibilitat
Ajuntament de
Granollers
Ajuntament de
Canovelles

24.123,58 €

-

656.
656 .770,
770 ,00 €

156.
156 .011,
011 ,91 €

Ajuntament de
Les Franqueses

139.
139 .398,
398 ,30 €

del Vallès
Ajuntament de
La Roca

177.
177 .999,
999 ,81 €

Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la
prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per bé que
transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar
la prestació als ciutadans.
Fonaments de dret
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
- Article 107.4 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el Reglament de la Llei
de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor, pel que fa al servei de
transport urbà.
- Decret 319/1990, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor, pel que fa a la competència dels
serveis regulars interurbans.

Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
Aprovar l'esborrany del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,
Primer :
l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Valles,
l'Ajuntament de La Roca del Vallés, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa
Sagalés S.A i documents annexes, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a
Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès que seguidament es transcriu :
"Conveni
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers,
Granollers, l’Ajuntament
de Canovelles,
Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès,
Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
Vallès,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA,
SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers,
Granollers, Canovelles , Les Franqueses del Vallès i
La Roca del Vallès
Barcelona, __________2013
REUNITS
El Sr. _________, que actua en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de XXX segons nomenament XXX i en virtut de les
atribucions que li confereix XXX.
El Sr. Josep Mayoral Antigas,, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Granollers, en la
seva qualitat d’alcalde segons nomenament de____________, i en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya .
El Sr. José Orive Vélez, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Canovelles, en la seva
qualitat d’alcalde segons nomenament de____________, i en virtut de les atribucions que li confereix
l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. Francesc Colomé Tenas, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Les Franqueses
del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de____________, i en virtut de les
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .
El Sr. Rafael Ros Penedo, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en
la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de____________, i en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya .
El Sr. Ramon Seró i Esteve,
Esteve que actua en nom i representació de l’Autoritat del Transport Metropolità,
en la seva qualitat de director general segons nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de
data 3 de març de 2004, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art. 13.f) dels Estatuts del
Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets
151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig.
El Sr. Francesc Sagalés i Sala,
Sala en nom i representació de la societat Empresa Sagalés, SA, en la
seva qualitat de conseller delegat segons escriptura de poder atorgada pel notari Enrique Criado
Fernández en data 10 de juliol de 2008.
Les parts es reconeixen la capacitat per a signar aquest Conveni.
ANTECEDENTS
Des de l'any 1886 la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb transport públic ja que
en aquella data és va posar en funcionament l´Estació del Nord del ferrocarril que va complementar la
seva oferta amb el primer sistema de transport collectiu urbà amb un cotxe arrossegat per tres cavalls
que sortia de Can Carrencà i travessava el Riu Congost .
Des de llavors existeixen diferents iniciatives en matèria de transport fins l'any 1962 que es quan es
publiquen les bases del primer concurs. El 8 de març de 1969 es el dia en que s'inaugura el primer
servei clarament urbà i gestionat per la empresa Gibert i ja posteriorment, des de l'any 1971, és la
empresa Autobuses de Granollers SL la que realitza el servei de transport urbà de viatgers. Fruït de
les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen el termes municipals de
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès alguns dels trajectes del bus urbà de
Granollers transiten pel terme municipals d'aquestes poblacions mitjançant l'acord de les diferents
administracions locals des de l'any 1979 per prestar aquest servei i finançar conjuntament el dèficit
econòmic generat.
Així mateix l'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei de transport
públic de viatgers que segueixi garantint la mobilitat mitjançant transport públic dels seus habitants,
tant pel que fa a la cobertura de mobilitat dels diversos nuclis del municipi com per a millorar la
comunicació amb els municipis propers com Canovelles, Les Franqueses del Vallés i La Roca del
Vallés i, alhora, permetre un accés a la xarxa de transport interurbà amb una millor coordinació dels
serveis existents.

Davant la impossibilitat de poder endegar un nou concurs per a la gestió d'aquest servei, donat què,
d’una banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre La Roca del Vallès, Canovelles i
Les Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes atorgades per la
Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’un altre,
davant la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses, oferir un
servei més sostenible respectant en tot moment la legislació del transport que no possibilita la
constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei, acordn la fórmula de la
signatura d'aquest conveni i per això,
EXPOSEN
I. El Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme una sèrie d'actuacions per a la millora
de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat d'efectuar una assignació més eficient de
recursos i permetre a la ciutadania exercir el seu dret a la mobilitat .
II. L’Ajuntament de Granollers, que en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, disposa de transport collectiu urbà de viatgers, és sensible a la necessitat de millorar, fent
ús del transport públic, la mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis veïns de la seva
conurbació: Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per tal de permetre una millor
cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests municipis d’una forma més
sostenible i eficient.
III. Els Ajuntaments de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès, que
participen activament en el manteniment de la xarxa de transport públic dels seus municipis,
manifesten el seu interès en la millora dels serveis que atenen les necessitats de mobilitat dels seus
municipis especialment en relació a la ciutat de Granollers mitjançant una coordinació adequada dels
serveis urbans i interurbans existents en aquest àmbit territorial .
IV.- Empresa Sagalés SA és concessionària dels serveis públics regulars de transport de viatgers per
carretera:
Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc del qual es presten les línies
Granollers – Canovelles (P.I. Can Castells) i Les Franqueses del Vallès – Granollers, i
Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 1878; B - 102), en el marc de la qual es prestarà el
servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme municipal de La Roca del Vallès de La Torreta,
La Roca-Centre, Santa Agnès de Malanyanes i el centre comercial de La Roca Village,
totes dues de competència de la Generalitat de Catalunya,.
Per la Resolució de 28 d'octubre de 2003, es va aprovar el Pla d'innovació i millora de la qualitat
d’Empresa Sagalés, SA. D’acord amb la seva clàusula sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat
presentat per Empresa Sagalés SA no suposa un compromís de despesa per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre
l'explotació de les concessions de les quals n'és titular Empresa Sagalés, SA per a l'execució de les
mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics
resta supeditat al compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de
subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb
la tramitació prèvia de l'expedient corresponent de conformitat a la normativa vigent en matèria de
subvencions i a la que en cada cas sigui aplicable d’acord amb les bases per a l'atorgament dels ajuts
que es tracti.
El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA no inclou, dins de les mesures que
s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional, la prestació dels serveis de
transport que són l’objecte d'aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa es
fa necessari preveure una compensació econòmica per atendre al desequilibri econòmic que produeix
la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.
V. L'Autoritat del Transport Metropolità, administració que regula el sistema tarifari integrat, considera
positiva la posada en marxa d’aquestes actuacions de millora en els serveis de transport públic de
viatgers que atenen als municipis de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del
Vallès que formen part del sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona .

VI. Tant els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès,
com el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren necessari plantejar una adaptació de les
condicions de prestació dels serveis de transport interurbà de viatgers per carretera que garanteixin el
dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel que fa als desplaçaments
dins del municipi com des dels diversos barris als municipis propers, amb una coordinació adequada
dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim la xarxa de transport existent .
VII. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, mitjançant aquest
Conveni, un marc de collaboració que permeti la millora dels serveis de transport per carretera que
comuniquen els diversos nuclis del municipi de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i
La Roca del Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i necessitats de transport
detectats amb una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per a afavorir l’eficiència i
racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que
garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en
benefici de les persones usuàries.
Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la
prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per bé que
transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar
la prestació als ciutadans.
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts
ACORDEN
Primer.- Objecte del Conveni
Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les
comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera a Granollers,
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, així com la transformació provisional de
les línies urbanes de la ciutat de Granollers, en filloles dins el transport públic interurbà, en els termes
que es detallen en els annexos d’aquest Conveni dins del servei regular de transport de viatgers per
carretera de la línia Sant Feliu de Codines-Barcelona, amb Filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers,
amb fillola Llinars (V - 1878; B - 102) i amb aquesta finalitat es defineixen:
Les línies, els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei .

La tarifació.

El règim de finançament que garanteixi al concessionari l 'equilibri econòmic necessari.

La resta d’obligacions de les parts.
Segon.- Línies , itineraris , freqüències de pas i parades del servei
S’estableixen 8 línies:
L1. Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa-Bellavista
L3 Plaça Europa-Estació de França
L408 Les Franqueses-Granollers
L 590 La Roca-Granollers
L 415 Granollers - Canovelles (P.I. Can Castells)
Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a l’annex 1
Tercer.- Tarifes
En els serveis de transport objecte d’aquest Conveni seran aplicables els títols de transport del
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i el sistema de tarifació social en els termes que es

detallen a l’annex 2.
Així mateix, serà aplicable el sistema de tarifació social que es detalla a l'annex 2. Els títols
corresponents a aquesta tarificació aniran a càrrec de l’Ajuntament que els hagi promogut i inclouran
el corresponent distintiu de l’Ajuntament corresponent.
Quart.- Actuacions de les parts
Mitjançant la resolució ____________, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha autoritzat a
Empresa Sagalés, SA la modificació de les condicions de prestació del servei públic regular de
transport de viatgers per carretera de la línia Sant Feliu de Codines - Barcelona, amb Filloles (V-6439)
, Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V-1878; B-102), per a la prestació dels serveis objecte
d’aquest Conveni que es detallen en l’annex 1 i participarà en el seu finançament en els termes
previstos en el pacte cinquè.
Els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès,
participaran en el finançament dels serveis de transport previstos en aquest Conveni en els termes
previstos en el pacte cinquè i en promouran l’ús de cara al públic usuari .
L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment dels serveis de transport objecte
d’aquest Conveni, que resten incorporats al sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de
Barcelona.
Empresa Sagalés, SA es compromet a la prestació dels serveis de transport de viatgers que són
l’objecte d'aquest Conveni, en les condicions fixades pel Departament de Territori i Sostenibilitat en
l’autorització abans esmentada. En el cas de les expedicions a prestar íntegrament dins el casc urbà
de Granollers les condicions seran fixades per l 'Ajuntament de Granollers segons l’annex 1.
Cinquè.- Règim econòmic i finançament dels serveis
El Departament de Territori i Sostenibilitat i els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès assumeixen el finançament de la prestació dels serveis de
transport especificats en l’annex 1 d’aquest Conveni.
L’aportació màxima a realitzar serà de 1.285.079,32 € euros per l’any 2013 amb l'objectiu de mantenir
el necessari equilibri econòmic i financer de l'explotació del servei regular de transport de viatgers
esmentat, de conformitat amb els pressupostos que s’adjunten com a annex 3.
Les aportacions durant aquest primer any i mentre es consensua si escau una nova fórmula per
l’exercici següent de repartiment del dèficit entre els ajuntaments per a les línies L1,L20,L21,L22 i L3
es realitzaran de conformitat amb la distribució següent :

Transport urbà de
Granollers
(L1, L20,
20, L21,
21, L22 i
L3)

Les
Franqueses Granollers

Granollers Canovelles
(P.I. Can

La Roca Granollers

Total

154.
154 .899,
899 ,29 €

Castells )

Departament de
Territori i

-

61.461,55€

93.437,74 €

-

656.770,00 €

-

-

-

131.888,32 €

-

76.229,85 €

63.168,45 €

Sostenibilitat
Ajuntament de
Granollers
Ajuntament de
Canovelles

24.123,58 €

-

656.
656 .770,
770 ,00 €

156.
156 .011,
011 ,91 €

Ajuntament de
Les Franqueses
del Vallès

-

-

139.
139 .398,
398 ,30 €

Ajuntament de
La Roca

25.647,43 €

-

-

152.352,39 €

177.
177 .999,
999 ,81 €

En el supòsit que l’import total a satisfer sigui inferior al màxim estimat la quantia a abonar per
cadascuna de les administracions implicades es reduirà proporcionalment en funció del percentatge
d’aportació al finançament de cada una de les línies del servei .
En el cas de les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i L590 (La Roca-Granollers) si l’import total a satisfer
supera l’import inicialment previst, els Ajuntaments procediran a abonar la desviació corresponent en
funció del repartiment intermunicipal acordat.
El pressupost dels serveis de transport previstos en aquest Conveni es revisarà anualment , si s’escau,
d’acord amb el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat . sens perjudici d’altres
acords al que puguin arribar les parts a la Comissió de Seguiment prevista en el pacte desè .
En el cas de les línies Les Franqueses-Granollers (L408) i Granollers - Canovelles (P.I. Can Castells)
(L415) , les aportacions a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els Ajuntaments de
Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès es faran efectives de
conformitat amb el previst en el pacte sisè.
Sisè.- Liquidació
Les aportacions econòmiques previstes pels Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses
del Vallès i la Roca del Vallés s’efectuarà mensualment i per períodes vençuts abonant directament
l'import cada ajuntament a l'operador mitjançant transferència bancària a l’Empresa Sagalés, SA en un
termini màxim de seixanta dies des de la data de presentació de la factura documentada. En el seu
defecte, farà diligència de presa de raó de la factura amb el termini de pagament corresponent, així
com l’endós (annex 4) al banc designat per l’empresa. L’endarreriment del termini de pagament
ocasionarà el corresponent càrrec en concepte d’interessos segons s’estableix a l’article 216.4 de la
Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Amb aquesta finalitat, Empresa Sagalés, SA, haurà de presentar davant els Ajuntaments esmentats
dins de la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant de la 1/12 part del
dèficit anual inicialment previst corresponent a cada Ajuntament segons el quadre de l’apartat cinquè.
Durant el transcurs del mes següent l’empresa aportarà una breu memòria explicativa del
desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els ingressos obtinguts i
les possibles incidències en la seva prestació .
Cada mes l’Empresa Sagalés, S.A. haurà de presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat les
estadístiques corresponent al mes anterior, considerant la part alíquota segons el pressupost
d’explotació.
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, Empresa Sagalés, SA,
presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, en què es detallin els ingressos tarifaris
obtinguts, els ingressos corresponents a la realització de publicitat en els vehicles amb la
determinació dels que han de ser considerats com a ingressos dels serveis d’acord amb el previst al
pacte novè i les despeses d'explotació segons el model de costos de l’annex 3, a fi de poder procedir
a la liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del Transport Metropolità
faciliti sobre els viatgers transportats dins el període corresponent. Les quantitats que, si escau,
s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació definitiva del servei s’abonaran mitjançant
transferència bancària a Empresa Sagalés, SA, en un termini màxim de noranta dies des de la data de
presentació de la factura documentada
Les aportacions a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat es duran a terme sobre la base
de les mesures de finançament establertes per a la millora dels serveis públics regulars de transport
de viatgers per carretera, mitjançant el contracte programa amb l’empresa concessionària Empresa
Sagalés, SA una vegada aportada la documentació prevista per a la determinació del dèficit de
prestació del servei en els termes establerts en aquest pacte, amb càrrec a la partida pressupostària
PO07 D/470000100/5230/0000.

Les administracions signants podran demanar a títol informatiu o de control que Empresa Sagalés, SA
acrediti algunes despeses dels serveis mitjançant l’aportació de les factures o els comprovants
corresponents. Així mateix, Empresa Sagalés, SA en compliment del previst al Reglament (CE)
1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007 ha de dur a terme la
comptabilitat diferenciada dels serveis de transport objecte del conveni per a cadascuna de les línies
efectuant la corresponent imputació de costos de conformitat amb les normes comptables i fiscals
vigents.
La aportació del contracte programa que rep l'Ajuntament de Granollers per les línies L1, L20, L21,
L22 i L3, es liquidarà entre els ajuntaments a la fi de l'exercici i en funció del repartiment acordat.
Tanmateix, Empresa Sagales, SA lliurarà anyalment el informe de l’auditoria del compte d’explotació
del serveis objecte del present conveni realitzat per un auditor -censor jurat de comptes.
Setè.- Modificació de les condicions de prestació dels serveis
La modificació de les condicions de prestació del servei objecte d’aquest conveni (línies, itineraris,
freqüències de pas i parades), correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat comptant
sempre amb la conformitat expressa dels Ajuntaments signats pel que fa a les modificacions que
puguin afectar els tràfics atesos en cada municipi.
En el cas que les modificacions autoritzades comportin una alteració de les condicions econòmiques
de prestació dels serveis previstos aquest Conveni, les parts, mitjançant la formalització del
corresponent protocol addicional, procediran a les adaptacions corresponents.
Vuitè.- Controls i inspeccions
L’Ajuntament de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, dins l’àmbit
de les seves competències, podrà efectuar els controls i les inspeccions de caràcter material que
considerin oportunes en relació amb la prestació dels serveis definits en aquest Conveni , i comunicarà
al Departament de Territori i Sostenibilitat les incidències que , si és el cas, s’hagin detectat.
Correspon, en tot cas, al Departament de Territori i Sostenibilitat la competència d'inspecció sobre els
serveis de transport i l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el cas que es constati
l'incompliment de les condicions de prestació, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient en
els termes previstos en la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera. Els
Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès podran
proposar la incoació, si és el cas, del corresponent procediment sancionador en relació amb les
infraccions que es detectin en el desenvolupament del servei de transport dins del seu terme
municipal. Tot això, sens perjudici de la facultat que correspon a les parts per a la resolució d’aquest
Conveni en els termes previstos en el pacte dotzè
Novè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis
El servei de transport objecte d’aquest conveni serà prestat amb un nombre de vehicles suficient per a
garantir la seva correcta prestació.
Els vehicles estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i hauran d'anar degudament
identificats de conformitat amb els requeriment d'imatge corresponent que es detalla a l’annex 4 Les
despeses derivades de l’adaptació a la imatge dels vehicles aniran a càrrec de l’empresa
concessionària.
Empresa Sagalés, SA podrà destinar espais adequats en aquests vehicles per a l’explotació
publicitària d’acord amb la normativa vigent, respectant, en tot cas, els requeriments d’imatge que
puguin ser acordats pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments afectats . L’explotació
dels espais publicitaris a les línies L1, L20 , L21, L22 i L3 anirà a càrrec de la dita empresa, que
comptabilitzarà les dues terceres parts dels ingressos obtinguts com a ingressos publicitaris de les

dites línies a efectes de calcular el dèficit d’explotació del servei de transport objecte d’aquest
Conveni.
Els ajuntaments sotasignants es reserven el dret d’us dels espais publicitaris d’acord al següent :
Granollers: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies les línies L1, L20 , L21, L22 i
L3.
Les Franqueses del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L408 Les
Franqueses-Granollers
Canovelles: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L 415 Granollers - Canovelles
(P.I. Can Castells)
La Roca del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L 590 La
Roca-Granollers
La cessió de l’espai no comportarà cap cost addicional per a l’ajuntament, qui sufragarà les despeses
corresponents al material necessari i a la seva collocació i retirada, respectant en tot moment la
integritat del vehicle.
A aquest efecte, caldrà comunicar la voluntat de fer ús d’aquest dret amb una antelació mínima
suficient a Empresa Sagalés, SA .
Desè.- Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment integrada per un/una representant de cadascuna de les parts
signants, encarregada de vetllar pel correcte desenvolupament de l’objecte d'aquest conveni i, en
particular, per tal de:

Fer la liquidació de les aportacions a satisfer per les administracions signants en els termes
previstos a la clàusula sisena.

Fer el seguiment del material mòbil.

Fer el seguiment dels diferents aspectes del servei

Fer el seguiment econòmic i proposar les diferents accions per a la gestió dels serveis en funció
dels resultats econòmics que es produeixin.

Proposar criteris per a l’actualització dels pressupostos d’explotació dels serveis .
El règim de funcionament d’aquesta comissió es determinarà de comú acord.
Onzè.- Vigència
Aquest conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2013 i podrà ser prorrogat de forma
expressa per períodes anuals successius
El pressupost del servei de transport previst en aquest conveni i que consta a l’annex 3 es revisarà
anualment si escau d’acord amb el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat
sens perjudici d’altres acords al que puguin arribar les parts a la Comissió de Seguiment prevista en el
pacte desè.
Un cop finalitzada la vigència del conveni o acordada la seva resolució Empresa Sagalés , SA cessarà,
previs els tràmits pertinents, en la prestació dels serveis de transport especificats en aquest conveni,
sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les inversions o despeses realitzades .
Dotzè.- Incompliment
La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest Conveni facultarà
a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en cas que no es produeixi, la resolució del Conveni.
Tretzè.- Jurisdicció

Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no puguin ser resoltes
per la comissió de seguiment prevista en el pacte desè d’aquest Conveni, restaran sotmeses a la
jurisdicció contenciosa administrativa .
I com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en quatre exemplars i a un sol efecte,
en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.
Segon.
Segon. Facultat l'illustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del Conveni a
què fa referència l'acord anterior.
Tercer . Delegar a la Junta de Govern Local qualsevol tràmit posterior en el decurs de l'execució
d'aquest Conveni.
Quart.. Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat , l'Ajuntament de Canovelles,
Quart
l'Ajuntament de Les Franqueses del Valles, l'Ajuntament de La Roca del Vallés, l'Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A
Alcalde president:
Moltes gràcies, per fer la presentació té la paraula el Regidor de Mobilitat, senyor Juan Manuel
Segovia, endavant.
Senyor Segovia:
Sí, Gracias senyor Alcalde. Si me lo permiten, me gustaría empezar esta intervención por el final. Es
habitual que dejemos para nuestras últimas frases los agradecimientos a todos aquellos que se han
implicado en el tema a discusión que se lleva al pleno .
Y por eso quisiera empezar hoy a la inversa, y hacerlo hacia todos los grupos de la oposición. Por el
escasísimo tiempo que han tenido para estudiar este convenio que hoy proponemos. Un convenio que
dadas las condiciones que queríamos incorporar todos y cada uno de los firmantes se acabó de cerrar
el pasado jueves y se informó en una Comisión Informativa extraordinaria al día siguiente .
También a los técnicos y políticos responsables de los Ayuntamientos de Canovelles, Les Franqueses
y La Roca. Por la confianza demostrada en nosotros a la hora de liderar todo este proceso de
discusión y elaboración del presente convenio.
Al Departament de Territori i Sostenibilitat por su colaboración y por saber recoger en este convenio
aquellas pretensiones que desde los Ayuntamientos consideramos irrenunciables .
A la empresa Sagalés por su predisposición para la búsqueda del acuerdo.
Y como no, a los técnicos municipales de los diferentes servicios: Mobilitat, Contractació, Serveis
Jurídics y Intervenció que han trabajado de manera firme y constante hasta llegar a este acuerdo . Y de
manera muy especial y aunque a él no le guste que lo haga a Josep Lluís Castell, director de Serveis
del Área, que ha sido la figura clave de todo este proceso.
Una vez hecho este inciso que considero de justicia , entraré en materia:
Cuando empezamos a trabajar para analizar que deberíamos tener en cuenta para licitar un nuevo
concurso para la mejora de los servicios del transporte urbano que finaliza como saben el próximo 31
de diciembre, nos encontramos con el sorprendente aviso por parte de la empresa y del Departament
de Territori i Sostenibilitat de que era totalmente imposible sacar a concurso un nuevo contrato en las
mismas condiciones que el actual.
Por el motivo de que la concesión de las líneas interurbanas Canovelles-Granollers, Les
Franqueses-Granollers, y La Roca-Granollers lo estaban concedidas a las empresas del grupo
Sagalés hasta el año 2028.
Ante esta situación existían dos posibilidades , pero que realmente era sólo una, que eran:
Sacar a concurso un servicio de bus urbano que no saliese de los límites de nuestra ciudad. Hecho
que como supongo compartirán conmigo es obvio que sería absurdo, ya que dinamitaría la eficacia y
prácticamente la existencia de este servicio (por otra parte, recordemos lo, obligatorio), tal y como lo
conocemos actualmente.
Y la segunda opción y es la que hemos acordado. Que era suscribir un convenio a siete bandas (los
cuatro Ayuntamientos, el Departament, la Autoritat del Transport Metropolità y la empresa Sagalés)
para la mejora de los diferentes servicios de transporte de viajeros por carretera en Granollers,
Canovelles, Les Franqueses y La Roca.

Entendíamos y compartimos con el resto de municipios y sobretodo siendo conscientes de la
coyuntura económica existente actualmente, que era el momento de tomar decisiones. Que nos
permitiesen hacer una asignación más eficiente de los recursos disponibles, reducir gastos, en
definitiva ofrecer un servicio más sostenible respetando en todo momento la actual y yo diría que
obsoleta legislación sobre el transporte.
Que no permite la constitución de una mancomunidad de municipios para la gestión de este servicio
que por su complejidad se hace inviable.
¿Qué destacaría de este convenio?. Varias cosas. A nivel general:
La primera es que la vigencia es anual. Lo que nos permitirá a todos durante el año ir a través de la
Comissió de Seguiment ver el funcionamiento del mismo y analizar cuáles de aquellas necesidades
son susceptibles de mejora.
Que transitoriamente, al firmar este convenio, es cierto que la titularidad de la prestación del servicio
deja de ser municipal y pasa a ser autonómica. Es evidente que si por cualquier motivo
concluyésemos que esta opción no es la más idónea y que imaginemos que sacásemos a licitación un
nuevo concurso con las limitaciones antes expresadas, la titularidad volvería a ser municipal como
recoge el artículo 66 del Decreto Legislativo 2/2003 del 28 de abril por el cual se aprueba el texto de la
Ley Municipal y de régimen local de Catalunya.
Este convenio recoge la tarificación, la financiación y demás obligaciones de las partes , los itinerarios,
las frecuencias de paso, las paradas del servicio y las líneas que recoge este convenio son 8, que
son:
. L1 Can Gili-Hospital-La Torreta
. L20 Can Bassa-Can Mònic (que tiene servicio los sábados, domingos y festivos).
. L21 Can Bassa-Can Mònic
. L22 Can Bassa-Bellavista
. L3 Pla Europa-Estació de França
. L408 Les Franqueses-Granollers
. L509 La Roca-Granollers
. L415 Granollers-Canovelles (que recorre el Polígono Industrial de Can Casteles)
La creación de una Comisión de Seguimiento del servicio a imagen de la existente hasta el momento.
Aunque ampliada y en la que cada una de las partes que firman el convenio tendrá un representante.
Por lo que la suma de la mayoría a la hora de tomar las decisiones la tenemos los municipios .
Empezamos también a unificar la tarificación social tomando como base el que llevamos años
aplicando en Granollers. No era lógico que cada municipio estableciese diferencias en la tarjeta de
transporte para pensionistas. Unos teníamos 200 viajes, otros ilimitados, etc. Llegando a la
problemática que algún pensionista tuviese que tener 2 tarjetas la de su municipio y la general.
De ser así y si finalmente se suman los cuatro municipios, estos títulos sociales se podrían utilizar no
sólo en las líneas recogidas en el convenio, sino en todas aquellas líneas que atraviesan los cuatro
municipios.
Se prevé la adquisición de 2 nuevos autobuses que cumplen la normativa ambiental Euro V, con su
entrada en funcionamiento a partir del 1 de octubre de 2013.
Y también y no menos importante, se reduce el coste del servicio que resultaría si hiciésemos servir la
misma estructura de costes que en el contrato actual aproximadamente en 80.000€.
Como consecuencia de la revisión de todas las partidas en base al modelo interurbano . Reduciendo el
porcentaje de beneficio industrial de la empresa que pasa del 12% al 9% que puede ser un punto
adicional en función de un control de calidad del servicio .
A parte de estos beneficios de carácter general, a nivel local también destacaría:
Se mejora el servicio existente desde el 1 de octubre de 2012. Reforzando la frecuencia de paso de la
L1 en horas punta (de 7 a 10 de la mañana y de 16 a 19h de la tarde). Pasando de 30 minutos a 20.
Los usuarios de la zona de Palou que dispongan de algunos de los títulos sociales a partir de ahora
podrán utilizar este título ya que hasta este momento el único que podían utilizar era la T-10 normal.
En estos casos, el ahorro respecto a la actualidad es del 35%.
Hay dos pequeñas variaciones de recorrido en dos líneas:
La L3 dejará de pasar por J. Umbert y Passeig de la Muntanya para hacerlo por la estación de
autobuses para girar por Vinyamata y Font Verda para seguir su ruta habitual.
Y la L20 de los domingos por la mañana que en lugar de pasar por Torras i Bages creemos más
conveniente que acerque aún más a los pasajeros al mercado de Canovelles parando al salir de la
rotonda del Passeig Fluvial con Ramon Llull .
También a partir de ahora, las empresas pagarán directamente al operador, con lo cual se reduce el
importe que ha de adelantar el Ayuntamiento de Granollers y que posteriormente cobrábamos aunque
en algún caso con demora.
Ciertamente, queda pendiente para el año 2013 y como queda recogido en dos apartados del

convenio, el compromiso de consensuar una nueva fórmula de reparto del déficit tal como ha venido
defendido el grupo municipal de CiU y en la que coincido plenamente. Pero consideramos prudente
que con la de multitud de temas a tratar no poner este a discusión en este momento.
Para acabar, y este discurso o estas líneas las empecé a redactar el fin de semana, y hoy creo que
tienen más valor todavía, reivindico en estos momentos de descrédito la POLÍTICA con mayúsculas . Y
este es un claro ejemplo aunque sea pequeño. Que hace de la necesidad virtud. Que diferentes
municipios de diferente color político se ponen de acuerdo para la mejora de un servicio del global de
la ciudadanía. Y que se adelantan a lo que debe recoger una futura ley del transporte. Una ley en
definitiva que permita hacer aquello que es necesario.
Este convenio que proponemos aprobar hoy como harán en sus respectivos plenos Canovelles, La
Roca y Les Franqueses no es el final de nada sino al contrario. Creo firmemente que es sólo el
principio de un camino que tenemos que seguir explorando. Ya que facilita el perfeccionamiento
progresivo del transporte público en toda la conurbación, y puede convertirse en un ejemplo de
cooperación interadministrativa quedando abierta a posibles futuras incorporaciones .
Si es así o no, el tiempo lo dirá. Como decía, tenemos hasta el 2028 si la llei del Transport no recoge
antes las necesidades en que ciudades como la nuestra se encuentran y que legalmente no están
amparadas por lo que urge el cambio. Pero insisto que es sólo un primer paso en busca de lo que
debe ser nuestro objetivo que es que cada día tengamos un mejor y más eficiente servicio de
transporte público.
Alcalde president:
No hi ha anunciades intervencions. Jo sí que voldria fer una breu valoració de la importància del que
avui aprovem, estem parlant de la substitució d'una concessió que porta dècades a la nostra ciutat i
que l'actual legislació no feia possible mantenir, i per tant teníem un problema, un problema greu, que
era com articular aquest servei, aquest servei públic que té gairebé 1,3 milions d'usuaris, per tant un
servei important per la ciutat, important sobretot per aquella gent que té més dificultats i més
problemes per desplaçar-se per la ciutat i que utilitza habitualment el transport públic . Voldria destacar
només la qualitat de la proposta tècnica, afirmar, com he dit en altres ocasions, aquest Ajuntament té
tècnics d'alt nivell, i han sabut trobar un vestit molt complicat, un vestit molt adient a un problema molt
complex. La qualitat de la proposta tècnica. Voldria destacar també la capacitat de diàleg de les set
administracions intervinents, que no és fàcil, un conveni a set bandes és un conveni per definició molt
difícil, i alhora també dir que això ha estat possible perquè les set bandes, les set parts, han tingut una
vocació de flexibilitat per tal d'anar-se adaptant les seves circumstancies individuals a aquest benefici
collectiu. Buscar solucions perquè 1,3 milions de persones puguin seguir traslladant-se per la
conurbació de Granollers en transport públic i alhora afegir nous elements, com assenyalava el
regidor, la possibilitat que la tarificació social s’ampliï, la possibilitat que altres línies s'incorporin en
aquesta visió més collectiva, i per tant enfortir aquest sistema de ciutats, aquesta ciutat real que
formen els municipis de Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Roca. I també, per acabar, com
deia el regidor, aquest efecte de suma és fa des de lectures polítiques molt diferents, i des de
circumstancies també molt diferents, crec que aquesta és la línia, la recerca de l'acord com element
de funcionament, la capacitat de trobar els punts de contacte entre administracions, i posar al davant
la vocació de servei públic, i en aquest cas un servei públic essencial com és el transport urbà. En tot
cas, com no hi ha anunciades intervencions, sí que s'ha demanat votació,
APROVAT :
Vots a favor : 17
PSC:
PP:
PSC: 13
PP: 4
Vots en contra : CAP
Abstencions : 7 CIU:
ICVCIU : 6
ICV -EUiAEUiA -3: 1

Alcalde president:
Per tant quedaria aprovat el conveni, i estaríem a l'espera de que els Ajuntaments que també
intervenen en el mateix l'aprovin per tal de signar i posar en funcionament el nou servei en data 1 de
gener. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, el dictamen número 15,
és un dictamen a partir del qual es proposa l'aprovació del segon pla municipal de drogues, que fa

referència al consum de drogues i a la feina de l'Ajuntament per tal d'intervenir en aquest aspecte
durant 2012 2015. Endavant.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L 'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
15).15).-DICTAMEN
D'APROVACIÓ DEL SEGON PLA MUNICIPAL DE DROGUES,
DROGUES,
).- DICTAMEN RELATIU A D'
GRANOLLERS _ACCIÓ MUNICIPAL EN EL CONSUM DE DROGUES,
DROGUES, DURANT EL PERÍODE
20122012 -2015
1. El Ple Municipal, de 29 d'abril de 2008, va aprovar el primer Pla Municipal de Drogues, amb una
vigència de quatre anys.
Aquest Pla passat s'ha desenvolupat sobre els tres grans pilars en els quals s 'ha promogut:
–
Potenciar el desenvolupament dels mecanismes de prevenció, informació, assistència,
tractament i inserció necessaris per a un abordatge integral de la matèria .
–
Definir un contingut teòric i tècnic que definís la filosofia de la intervenció .
–
Promoure una metodologia de treball que afavorís el treball conjunt, la coordinació de recursos i
la participació comunitària.
2. Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues presenta la continuació de l’estratègia
municipal per ser aplicada durant el període 2012-2015. Aquest treball esdevé una iniciativa del Servei
de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers.
Granollers_Acció està constituïda amb vocació de coordinar i estructurar una intervenció per abordar
globalment les drogues, i el seu consum, des de diferents eixos d’intervenció. Alhora, planteja treballar
conjuntament amb altres àrees i regidories.
3. El nou Pla Municipal de Drogues abordarà la prevenció i intervenció en el consum de drogues al
municipi mitjançant accions que permetin desenvolupar els següents eixos de funcionament :
1.
Conèixer la realitat del consum de drogues a Granollers .
2.
Protocolaritzar i promoure el treball conjunt relacionat amb drogues des de l’àmbit
professional del municipi.
3.
Sensibilitzar el municipi sobre el tema de les drogues i la seva prevenció .
4.
Donar resposta a situacions relacionades amb el consum.
5.
Proposar intervencions i activitats preventives en la matèria .
6.
Proposar recursos i serveis útils d’orientació i assessorament per a qui ho desitgi i/o
necessiti.
4. Aquest eixos d'intervenció han de permetre treballar des d'un mateix collectiu:
(1) Individual: oferint serveis d'atenció personalitzada;
(2) en grup: incidint en tot el col  lectiu;
(3) comunitari: sensibilitzant i fomentant cohesió i participació .
5. El Pla d'acció 2012-2015 ha estat presentat a la Comissió Municipal de Drogodependències.
Fonaments de dret
• Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública, que crea l'Agència de Salut Pública de Catalunya i
manté les competències autonòmiques i dels ens locals .
• 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 i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden generar dependència.
• Articles 6, 7 i 8, de la Llei 20/1985, que prioritza i defineix com a cabdal i bàsica la tasca preventiva
que es porti a terme en el origen de la drogodependència.
• Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de
12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
• Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú.
• Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació dels sistema de seguretat pública de Catalunya.
• Pla Municipal d’assistència i protecció del menor de l’Ajuntament de Granollers .
• Programa de reparació i conciliació municipal de l’Ajuntament de Granollers .
• Ordenances municipals
Es proposa a l 'Ajuntament en Ple :
PRIMER.
PRIMER Aprovar el segon Pla Municipal de Drogues anomenat Granollers_Acció municipal en el
consum de drogues 2012-2015, documentació que s'adjunta.
SEGON.
SEGON Sotmetre a informació pública l'esmentat Pla per un període de trenta dies hàbils, mitjançant
la publicació d'aquest acord en el BOP i en el tauler d'edictes de la corporació, als efectes que les
persones que tinguin interès puguin formular els suggeriments que considerin oportuns. Si
transcorregut aquest termini no s'ha formulat cap suggeriment o allegació, es considerarà aprovat
definitivament.
Alcalde president: Moltes gràcies, farà la presentació la Regidora de Salut, Maria del Mar Sánchez,
endavant.

Senyora Sánchez:
Gràcies alcalde. Mireu, la trajectòria que te aquest Ajuntament en desenvolupar polítiques en matèria
de drogodependències és molt llarga, en els darrers anys va sorgir la necessitat d'abordar el consum
de drogues entre els joves des de diferents vessants, mes enllà de les actuacions en prevenció que
fèiem en els centres educatius i que seguim fent.
El Ple Municipal va aprovar el dia 29 d'abril de 2008 el primer Pla Municipal de Drogues, amb una
vigència de quatre anys i anomenat Granollers_Acció Municipal en el consum de drogues, amb un
objectiu clar, el de prevenir i potenciar la sensibilització al voltant del consum de drogues,
principalment entre joves i adolescents.
Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues s’emmarca en la lògica d’un procés continu i no
en activitats aïllades. Entenent que s’ha de treballar continuadament i des de diferents àmbits i
vessants. Els punts de partida metodològics responen a un plantejament bàsic de planificació
sociosanitària:
-donant una visió de la realitat al territori ,
-ajustant la intervenció sobre les necessitats detectades ,
-protocollitzant el treball i el desenvolupem
-i revisant-lo per a futures intervencions
El programa, d’acord amb els seus principis d’intervenció , té una clara orientació des de la perspectiva
de promoció de la salut.
Els projectes i accions a desenvolupar han de complir amb unes estratègies comunes i es marca com

a línies de treball transversal:
Impulsant i promovent l’educació per a la salut. Aplicant la filosofia de reducció de riscos i danys.
Contemplant i fent transversal la perspectiva de gènere i la multiculturalitat. Sistematitzant la revisió
de les accions i la seva avaluació i l’entorn 2.0: amb la web www.sobredrogues.net com a plataforma.
En aquests anys hem desenvolupat diferents programes i projectes, alguns d'aquests estan força
consolidats i avui m'agradaria destacar-los
En primer lloc, la intervenció en el marc dels centres educatius. Un treball conjunt amb els centres
educatius i que amb diferents programes d'intervenció, anualment arriba a una mitjana de 2.000
adolescents i joves escolaritzats .
En segon lloc, l'atenció psicològica, d'informació i assessorament a adolescents i famílies a nivell
personalitzat. Que es treballa de manera individualitzada amb una mitjana anual de 50 adolescents i
les seves famílies. I també de manera coordinada amb altres recursos de la ciutat com poden ser
Serveis Socials, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, i el CAS.
En tercer lloc la realització de projectes i protocol de treball conjunt amb altres recursos comunitaris i
serveis municipals. En aquests cas destacar el Programa de Mesures Alternatives a menors
sancionats per consum de drogues que ha estat una referència per a d'altres ajuntaments.
En quart lloc, la realització i gestió de la pàgina web www.sobredrogues.net. Aquest portal s'ha
convertit en una referència pel que fa a opinió i informació en el consum de drogues pel País.
Aproximadament rep unes 13.000 visites de mitjana anual (més de 10.000 usuaris per any) i destacar
que som l'únic municipi català que disposa d'una pagina web pròpia.
En cinquè lloc, les intervencions de sensibilització comunitària: com l'elaboració de la guia dirigida a
famílies ("Drogues i adolescències: conèixer, comprendre i actuar"); la web www.parlemdedrogues.cat
; diferents xerrades realitzades en Centres Cívics, edicions del curs "(Re)pensem les drogues?: i
campanyes per al Musik n Viu.
I per últim, la realització de dos informes d'avaluació i anàlisi de la realitat del consum de drogues a la
ciutat en el marc de l'Observatori Municipal de Consum de Drogues de Granollers .
L’expedient que portem avui a aprovació es el document marc en el que s’exposa l’estratègia global
d’intervenció Granollers Acció Municipal en el Consum de Drogues en el qual s’explica el treball que
es realitzarà durant el període 2012-2015.
A diferència de l'anterior aquesta presenta dues línies de treball diferenciades .
La de Granollers Acció Municipal en el consum de drogues i la de Granollers Acció Preventiva sobre
els usos de Noves tecnologies
Aquest últim sorgeix de la demanda creixent d'assessorament per part dels adults pels usos que els
joves fan de les noves tecnologies.
Famílies i educadors es mostren preocupats en la quantitat de temps en que s'està connectat a un
determinat joc, al mal ús de les xarxes socials com, per exemple, fer-se passar per una altra persona;
el ressò que pot provocar insultar algú o penjar fotografies compromeses .
En definitiva, cal gestionar correctament la identitat virtual, establint uns paràmetres de control, igual
com succeeix en el nostre comportament social. I aquesta és una realitat molt nova que encara es
treballa poc preventivament però que l'Ajuntament de Granollers ha començat a abordar amb
intervencions als centres educatius de primària i secundària, altres accions de sensibilització
ciutadana, i també a través de www.sobrepantalles.net, un espai dirigit als joves per fomentar un ús
moderat, responsable i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació .
Voldria deixar molt clar que no es tracta d'anar contra les noves tecnologies que han transformat el
nostre dia a dia i que també són un recurs de profit per a l'aprenentatge i la comunicació dels
adolescents i els joves, sinó de tenir en compte determinats usos que poden implicar riscos per a la
formació i la socialització dels joves .
En aquest pla de treball a quatre anys es presenta la continuació de l’estratègia municipal Granollers
Acció Municipal en el Consum de Drogues, per a ser aplicada durant el període 2012-2015. Segueix
sent una proposta global d’abordatge preventiu i d’intervenció en el consum de drogues –i altres
conductes associades- al municipi.
Proposem un treball que tingui com a pilars de la seva tasca: una forta empremta social, educativa,
comunitària i de promoció de la salut.
Que promogui la sensibilització i respecte per la temàtica. Que abordi les drogues des de la seva
globalitat tenint en compte les característiques locals. Que resulti d’utilitat. Que afavoreixi la
participació i treball conjunt. Que utilitzi elements innovadors, lligats –sobretot- amb les Tecnologies
d’Informació i Comunicació. Que sigui informatiu i formatiu per al municipi .
Amb tot això hem sistematitzat un pla de treball que ens ha de permetre desenvolupar els següents
eixos de funcionament:
Conèixer la realitat del consum de drogues a Granollers .
Protocollitzar i promoure el treball conjunt relacionat amb drogues des de l’àmbit professional del

municipi.
Sensibilitzar el municipi sobre el tema de les drogues i la seva prevenció .
Donar resposta a situacions relacionades amb el consum. Proposar intervencions i activitats
preventives en la matèria.
Proposar recursos i serveis útils d’orientació i assessorament per a qui ho desitgi i /o necessiti.
El tema drogues permetrà treballar aspectes que van molt més enllà dels efectes de les substàncies i
les addiccions. Entenem la prevenció en el consum de drogues com un mitjà i no com una fi per
atendre altres aspectes: la responsabilització, el respecte, l'acceptació dels límits, la prudència, etc.
Fomentarem una actitud de prudència. Sobretot es treballaran actituds que després poden ser útils per
a altres coses de la vida. I potenciarem una postura crítica vers tot allò que colloca però alhora
descolloca (el consum, publicitat...)Encara que puguem o vulguem intuir les conseqüències a mitjà o
llarg termini, treballarem des de situacions quotidianes vinculades al present. Deixar-se portar per la
sensació d'urgència no sol presentar resultats favorables. Començarem per treballar el més proper per
després poder traspassar a substàncies i realitats futures o llunyanes . O el que és el mateix: per poder
treballar substàncies llunyanes es necessari haver prioritzat les properes (per exemple, en el treball
amb adolescents, joves parlem bàsicament d'alcohol i dels porros).
Tot plegat ha de permetre'ns treballar diferents eixos d'intervenció des d'un mateix collectiu.
Individual: oferint serveis d'atenció personalitzada. I en grup: incidint en tot el col  lectiu. I tercer,
comunitari: sensibilitzant i fomentant cohesió i participació. I bé, no vull acabar la meva intervenció
sense agrair la feina de totes i tots els tècnics que han participat en aquest pla, l'Anna Nadal com a
Cap del Servei de Salut Pública, i especialment en Jordi Bernabeu, psicòleg i tècnic responsable del
Programa de Drogues de l'Ajuntament.
Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí tampoc hi ha anunciades intervencions de cap Grup Municipal. Hi ha els suport
de tots els Grups també en el Pla que ha presentat la regidora, per tant l'aprovaríem per unanimitat.
APROVAT PER UNANIMITAT

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPELLACIONS
Alcalde president:
Passaríem al torn de precs, preguntes i interpellacions. Senyor Casasnoves, alguna pregunta, no?
Per par del Partit Popular,no? Per part de Convergència i Unió? Sí, endavant.

Senyor Canal:
Sí, preguntar a la Regidora d'Hisenda, que es van aprovar les Ordenances Fiscals el mes passat, com
bé sap, en el Ple anterior, i veiem amb sorpresa com estarien negociant la rebaixa del preu de les
terrasses, aleshores voldríem saber si serem informats degudament a la Comissió Informativa
propera, i si s'hi acceptarien propostes, com ja havíem fet nosaltres l'any anterior, i aquest any a l'hora
de fer el Ple de les Ordenances Fiscals. Gràcies.
Alcalde president:
Bé, en tot cas, la pregunta va adreçada a la regidora, però en tot cas la resposta li farà el regidor de
Serveis, gràcies.
Senyor Segovia,
Sí, gràcies, si m'ho permet, el que ha sortit publicat ja hem tingut alguna reunió a demanda d'un
collectiu de propietaris de bars del centre i de restaurants, que ens proposaven una sèrie de mesures
perquè també volíem fer un conjunt de coses, no únicament del preu de les terrasses, sinó parlar-ne.
Aquestes propostes, no únicament econòmiques, les anem discutint, les començarem a valorar tot just

aquesta setmana amb l'Àrea Econòmica i també amb l'Àrea d'Urbanisme i la pròpia de Via Pública que
ens afecten a tots tres. Tal com surt d'aquí és una proposta llançada, que estem analitzant, i que no
hem decidit si s'aplicarà o no s'aplicarà, tot just hem començat, ni li hem pogut dir perquè la reunió va
ser la setmana passada, la proposta és a sobre la taula de la setmana passada i no hi ha cap decisió
presa, però això, ja sigui a la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, o la de l'Àrea de Serveis
Municipals, tindrà complida informació.
Alcalde president:
Moltes gràcies. Més preguntes? Sí? Endavant senyor Canal.
Senyor Canal:
Gràcies senyor Alcalde, jo volia preguntar-l'hi a la senyora Sánchez una pregunta molt concreta, si el
passat dia 13 de novembre, la nit abans de la vaga general es va sotmetre a vigilància especial les
seus de la UGT i de CCOO per part de la Policia Local , i si és així per què motiu?
Alcalde president:
Senyora Sánchez té la paraula, endavant.
Senyora Sánchez: En cap moment van ser dos dels llocs que es varen controlar especialment. Els
llocs que especialment es controlen són llocs d'aquells que poden ser causants de l'efecte del dia
abans de la vaga, com poden ser seus de partits politics o uns altres. El que no vigilem mai son
aquells espais sindicals, però sí que es fa el recorregut per la ciutat com qualsevol altre dia .
Alcalde president:
Moltes gràcies, més preguntes?
Senyor Canal:
No, entenc que diu que no, que no es va fer.
Alcalde president:
Sí, ha dit que no. Oi que sí que li ha dit que no? Molt bé. Més preguntes? No? Doncs quedem a
disposició dels ciutadans que ens acompanyem. Alguna pregunta, alguna intervenció?

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta minuts i
s'estén aquesta acta de la qual dono fe.
LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAU
L'ALCALDE

