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Alcalde president:
Bé, molt bona tarda a tots i totes, donem inici a la sessió del Ple ordinari del mes de juliol, amb 
indicació que no assistirà al Ple per estar excusada la senyora Mariona Pons , esperem que la senyora 



Pietat Sanjuan sí que s'incorpori. En tot cas començar el Ple expressant el condol de la Corporació per 
la mort de Gaspar Gascón que va ser regidor de l'Ajuntament de Granollers entre el període de 
1983-1987, va morir dijous passat i en nom de tots els Grups Municipals expressar a la seva família 
doncs el nostre sentiment per aquesta mort.

Passem a l'ordre del dia, el primer punt es tracta d'aprovar l'acta de la sessió anterior, hi ha alguna 
qüestió? no? doncs la donarem per aprovada,

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     25252525    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2013201320132013

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena

Alcalde president:
Passem als punts dos i tres en el que es dona compte de la fiscalització dels acords presos per els 
òrgans de govern de la Corporació, endavant,

 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    23232323    AAAA    26262626,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    4444,,,,    11111111,,,,    18181818    IIII    25252525    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 
 
3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

Alcalde president:
Molt bé, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, el punt 4 és un dictamen a 
partir del qual es dona, s'aproven diverses modificacions de la plantilla i de la relació de llocs de 
treball, i alhora que es ratifiquen diverses Resolucions al voltant de temes de personal, senyora 
Secretària,

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES MODIFICACIONS RELATIVES A LA PLANTILLA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES MODIFICACIONS RELATIVES A LA PLANTILLA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES MODIFICACIONS RELATIVES A LA PLANTILLA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES MODIFICACIONS RELATIVES A LA PLANTILLA I    
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RATIFICAR DIVERSES RESOLUCIONSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RATIFICAR DIVERSES RESOLUCIONSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RATIFICAR DIVERSES RESOLUCIONSRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RATIFICAR DIVERSES RESOLUCIONS

1111....Les modificacions de la plantilla i relació de llocs de treball de diferents àrees de l’ajuntament de  
Granollers, responen a la necessitat  de reorganització dels recursos humans amb l’objectiu  
d’aconseguir una prestació de serveis més eficaç, utilitzant els mateixos recursos econòmics i  
dimensionant i assignant adequadament les plantilles.



Vist que la Llei 17/2012, de 27 de desembre restringeix les noves contractacions i l’oferta pública, ha 
calgut reorganitzar els recursos humans amb els mateixos efectius i reassignar recursos en funció de 
les necessitats de prestació de serveis a la ciutadania .

Els caps d’àrea de Govern i economia, de Serveis a les persones i la cap d’àrea de Planificació 
estratègica han emès els informes relatius a les necessitats dels seus serveis fent proposta de les 
modificacions per tal que el  Servei de recursos humans els gestioni . 

Les modificacions proposades s’havien de prendre amb la major celeritat possible ja que cada un dels 
serveis afectats havia de ser proveït de forma urgent per continuar executant les funcions inherents als 
llocs de treball i evitar la repercussió negativa en la prestació del servei vers la ciutadania. És per això 
que s’han adoptats els acords per Resolució d’alcaldia o de la regidora delegada, a ratificar pel Ple de 
l’ajuntament.

2222....En data 25 de juny de 2013, amb número de registre d'entrada 12.427, la senyora Maria Aurora 
Corral García, manifesta la seva conformitat amb la sol�licitud de la comissió de serveis per passar a 
desenvolupar el lloc de treball de Secretaria. En data 1 de juliol de 2013 per Resolució d'alcaldia 
556/2013 el sol�licita a la Direcció general d'administració local del departament de governació i 
relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya, l'autorització de la comissió de serveis a favor 
de la senyora Maria Aurora Corral García amb efectes del dia 1 de setembre de 2013.

Aquesta nova incorporació comporta que la senyora Mª Àngels Badia i Busquets, funcionaria de 
carrera que consta a la plantilla aprovada en data 18 de desembre de 2012 amb subescala de tècnica 
superior, plaça de tècnic d’administració general, grup A1, que actualment desenvolupa les funcions 
de secretaria accidental,  s’hagi de reincorporar a un lloc de treball previst a la relació de llocs de 
treball aprovada en data 18 de desembre de 2012 amb la denominació de Personal eventual de caire 
directiu, lloc de treball de Directora de serveis de govern, classe: personal eventual, forma de provisió: 
lliure designació. Nomenament fet per Resolució d’alcaldia. 

Comporta també la modificació del lloc de treball de secretaria .

Tots i cadascuns dels acords proposats estan previstos pressupostàriament, no incrementen la 
plantilla i relació de llocs de treball i respecten en el seu contingut la Llei  Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per 2013.

Les propostes han estat prèviament informades i debatudes a la comissió paritària de seguiment . 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Articles 52.2.j) i 53.1.k) 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 .

Articles 4.1, 21.1.k) i 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local.

Articles 22.1, 22.4, 22.7 i 23.1, 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos generals 
de l’Estat per 2013.

Articles 24, 69.1, 72, 73.2, 81.1 i 81.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.

Article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

Article 6 de l’Acord de condicions del personal funcionari i article 6 del conveni col�lectiu dels 
treballadors/es de l’ajuntament de Granollers,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 148/2013 relativa a canvis organitzatius de l’Àrea de 
govern i economia, l’Àrea de serveis a les persones i l’Àrea de planificació estratègica que afecten 



diferents llocs de treball, i que es transcriu literalment:

""""Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a canvis organitzatius de l'Àrea de Govern i Economia, l'Àrea de Serveis a les Persones i 
l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania que afecten diferents llocs de treballs ,

FetsFetsFetsFets    ::::

A partir de la jubilació de la Sra. Montserrat Badia Serra, coordinadora d’imatge i relacions 
institucionals de l’ajuntament de Granollers, es plantegen una sèrie de canvis per tal de cobrir 
aquest lloc de treball, racionalitzant l’assignació d’efectius i mantenint la prestació dels serveis a 
la ciutadania.

L’informe emès pel  Cap d’àrea de Serveis a les persones, motiva la necessitat d’aquests canvis 
per tal de continuar prestant els mateixos serveis de la forma més coherent possible i aprofitant 
els actius de què disposa l’ajuntament.  S’adjunta a l’expedient com annexannexannexannex    1111.

Es proposa, d’acord amb l’informe emès pel Cap d’àrea dels Serveis a les persones,  que la Sra. 
Carme Ramón Parera desenvolupi, d’acord amb les necessitats de l’Àrea de serveis a les 
persones, unes noves funcions i responsabilitats en l’àmbit de la formació CTUG i Roca Umbert i 
responsable de la relació i de la dinamització de projectes amb tots els agents que conviuen a 
Roca Umbert. annexannexannexannex    2222

També s’adjunta,    annexannexannexannex    3333, l’ informe relatiu als canvis proposats per les noves funcions del Sr. 
Josep Mora Garcia, per part de la Cap d’àrea de Planificació estratègica i ciutadania

Com a annexannexannexannex    4444, s'adjunta l’informe emès pel Cap d’àrea dels Serveis a les persones,  on es 
proposa que la senyora  Marta Rodríguez Martí ocupi el lloc de treball ocupat fins ara pel Sr. 
Josep Mora García, adaptant-lo a noves funcions i responsabilitats .

Els canvis proposats persegueixen l’objectiu de contribuir a la consecució de l’eficàcia en la 
prestació dels serveis públics i una major eficiència en la utilització dels recursos humans i 
econòmics, redistribuint els efectius i adequant  les funcions d’aquests llocs de treball per prestar 
millor servei.

Els canvis que es descriuen posteriorment són necessaris i s’han de prendre amb la major 
celeritat possible ja que cada un dels serveis afectats ha de ser proveït de forma urgent per 
continuar executant les funcions inherents als llocs de treball i evitar la repercussió negativa en la 
seva prestació vers la ciutadania. És per això que cal adoptar l’acord per Resolució d’alcaldia, 
que permet l’execució immediata sense que els terminis inherents als acords plenaris puguin 
perjudicar els serveis públics que es gestionen en aquests llocs de treball. Resolució d’alcaldia 
que haurà de ser ratificada posteriorment pel Ple de l’ajuntament de Granollers.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 52.2.j) i article 53.1.k) 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 .

Article 22.1. i) i article 21.1.k) de la Llei 7/1958, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim 
local.

Article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu  comú.

Article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos General de l’Estat per 2013 
que preveu l’excepció a la contractació de personal o nomenament de personal funcionari en 
casos excepcionals i per cobrir necessitat urgents i inajornables que afectin al funcionament dels 
serveis públics que es consideren prioritaris i essencials .

Article 69.1, 72, 73.2, 81.1 i 81.2, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 



públic.  

Article 6 de l’acord de condicions del personal funcionari i article 6 del conveni dels 
treballadors/es de l’ajuntament de Granollers. 

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-        Transformar el lloc de treball vacant per jubilació de “Coordinador/a d’imatge i relacions 
institucionals"  que consta a la RLT aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el 
següent lloc de treball :

Lloc de treball:     Responsable de Protocol i relacions institucionalsResponsable de Protocol i relacions institucionalsResponsable de Protocol i relacions institucionalsResponsable de Protocol i relacions institucionals
CD 19
CE 23
Grup C1
Classe F/L
Forma de provisió: LD

1.11.11.11.1.-.-.-.- Adscriure provisionalment al senyor Josep Mora GarcíaJosep Mora GarcíaJosep Mora GarcíaJosep Mora García  al lloc de treball de 
“Responsable de Protocol i relacions institucionals”     amb efectes 13 de febrer de 2013.
1111....2222.-.-.-.- Aprovar un complement d’especial disponibilitat de 201,96 € mensuals al Sr. Josep Mora 
García mentre estigui desenvolupant les funcions en aquest lloc de treball .
1111....3333.-.-.-.-    Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball nº  248 per adequar-la a les noves funcions.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Amortitzar    el lloc de treball de “Responsable gestió de joventut” aprovada pel Ple del dia 
18 de desembre de 2012    ....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Transformar el lloc de treball "Administratiu/va d'educació"  que consta a la RLT 
aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :

Lloc de treball: AdministratiuAdministratiuAdministratiuAdministratiu ////va de joventutva de joventutva de joventutva de joventut
CD 16
CE 8
Grup C2/C1
Classe F/L
Forma de provisió : CO

3.13.13.13.1.-.-.-.- Adscriure provisionalment a la senyora Marta Rodríguez MartíMarta Rodríguez MartíMarta Rodríguez MartíMarta Rodríguez Martí    al lloc de treball de 
"Administratiu/va de  joventut "    amb efectes 13 de febrer de 2013....
3.23.23.23.2.-.-.-.- Crear la fitxa descriptiva d'aquest lloc de treball.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Transformar el lloc de treball "Cap d’oficina de centres públics, OME i programes" que 
consta a la RLT aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :

Lloc de treball: Responsable de formació i dinamització de projectes a Roca UmbertResponsable de formació i dinamització de projectes a Roca UmbertResponsable de formació i dinamització de projectes a Roca UmbertResponsable de formació i dinamització de projectes a Roca Umbert
CD 22
CE 28
Grup C1/A2
Classe F
Forma de provisió : LD

4.14.14.14.1.-.-.-.- Adscriure provisionalment a la senyora Carme Ramon PereraCarme Ramon PereraCarme Ramon PereraCarme Ramon Perera    al lloc de treball de 
"Responsable de formació i dinamització de projectes a Roca Umbert "    amb efectes 13 de 
febrer de 2013....
4.24.24.24.2.-.-.-.- Crear la fitxa descriptiva d'aquest lloc de treball.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Transformar el lloc de treball "Responsable programes de cultura" que consta a la RLT 
aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :



Lloc de treball: TècnicTècnicTècnicTècnic ////a especialista de culturaa especialista de culturaa especialista de culturaa especialista de cultura
CD 16
CE 9
Grup C1
Classe F
Forma de provisió : CO
Funcions ( Núm. de fitxa ) : 172

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Notificar, en allò que li afecti i de forma individualitzada, a cada un i una dels empleats/des 
públics/es el contingut d’aquesta Resolució.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-  Ratificar aquesta Resolució en el proper Ple de l’Ajuntament de Granollers .

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

SegonSegonSegonSegon....    Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 260/2013, relativa a modificació de la plantilla i de la 
relació de llocs de treball amb efectes del dia  26 de març de 2013, i que es transcriu literalment :

""""Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball amb efectes del dia 26 de 
març de 2013,

FetsFetsFetsFets    ::::

L'Ajuntament en sessió plenària va aprovar en data 18 de desembre de 2012 la plantilla de 
personal de l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents, així com la relació de llocs de 
treball i la plantilla pressupostària .

Per motius d'auto-organització administrativa, a petició del cap de l'àrea de serveis a la persona i 
per tal de cobrir el lloc de treball vacant de tècnic/a especialista de cultura, cal realitzar certes 
modificacions de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball . 

Vist que la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos generals de l'Estat no permet 
l'increment de la plantilla però preveu determinades excepcions a la contractació, es creu 
convenient transformar una plaça vacant que consta a la plantilla aprovada, d'aquesta forma no es 
produeix cap increment de plantilla.

Per aquests motius es proposa transformar una plaça d'administratiu/va, grup de classificació C1, 
de la plantilla de personal funcionari de l 'escala d'administració general, subescala administrativa,, 
en una plaça de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C1, de la plantilla de personal laboral de 
l'Ajuntament de Granollers; modificar el lloc de treball de tècnic/a especialista de cultura en el 
sentit permetre l'adscripció de personal laboral i adequar la fitxa descriptiva núm. 172 del Manual 
d'organització de la Relació de Llocs de Treball . 

Aquestes modificacions són necessàries i s'han de dur a terme amb la major celeritat possible 
perquè siguin executades les funcions inherents al lloc de treball de tècnic/a especialista de 
cultura, especialment la preparació de la Festa major de la ciutat, i evitar la repercussió negativa 
en els serveis adreçats a la ciutadania. És per això que cal adoptar l’acord per Resolució 
d’alcaldia, que permet l’execució immediata sense que els terminis inherents als acords plenaris 
puguin perjudicar els serveis públics que es gestionen. Resolució d’alcaldia que haurà de ser 
ratificada posteriorment pel Ple de l’Ajuntament de Granollers.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 52.2.j) i article 53.1.k) 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 .



Article 22.1. i) i article 21.1.k) de la Llei 7/1958, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim 
local.

Article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques  
i del procediment administratiu  comú.

Article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos General de l’Estat per 2013 
que preveu l’excepció a la contractació de personal o nomenament de personal funcionari en 
casos excepcionals i per cobrir necessitat urgents i inajornables que afectin al funcionament dels 
serveis públics que es consideren prioritaris i essencials .

Article 69.1, 72, 73.2, 81.1 i 81.2, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.  

Article 6 de l’acord de condicions del personal funcionari i article  6 del conveni dels treballadors/es 
de l’ajuntament de Granollers. 

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

Primer. Transformar una plaça d'administratiu/va, grup de classificació C1, de la plantilla de 
personal funcionari de l'escala d'administració general, subescala administrativa, en una plaça de 
tècnic/a auxiliar, grup de classificació C1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de 
Granollers. 

Segon. Modificar el lloc de treball de tècnic/a especialista de cultura en el sentit permetre 
l'adscripció de personal laboral. 

Tercer. Adequar la fitxa descriptiva núm. 172 del Manual d'organització de la Relació de Llocs de 
Treball. 

Quart. Ratificar aquesta Resolució en el proper Ple de l 'Ajuntament de Granollers"

TercerTercerTercerTercer ....    Ratificar la Resolució de la regidora delegada de Recursos humans núm. 528/2013, relativa a 
canvi de funcions i de centre de treball, i que es transcriu literalment : 

"Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a canvi de funcions i de centre de treball ,

FetsFetsFetsFets    ::::

1.- La senyora Dolors Pedrosa Costa, treballadora de règim laboral de l’Ajuntament de 
Granollers, ocupa la plaça de Tècnica Superior Periodista, grup A1, lloc de treball de periodista a 
l’àrea de Govern i economia.

2.- El servei d’Imatge i comunicació ha preparat una proposta per la reorganització del Servei,a 
partir d’una anàlisi profunda de les tasques, d’una definició clara de la política i l’estratègia de 
comunicació corporativa que doni resposta a les noves necessitats i assegurar que es disposa 
dels recursos adequats per dur a terme les funcions encomanades.

Aquesta proposta d’organització del servei de comunicació, defineix 6 àmbits específics, un dels 
quals és la “Documentació i difusió del fons d’imatges de ciutat”, coordinat i depenent del Servei 
d’Arxiu, essent necessari la dotació d’una persona titulada en periodisme.

3.- Paral�lelament i de forma coordinada, el servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de 
Granollers ha iniciat diversos projectes de difusió i campanyes de recollida de documents, amb 



l’objectiu de donar a conèixer el fons de documents escrits i gràfics que fan referència a diversos 
aspectes de la ciutat. Aquest és un àmbit que està previst ampliar atès l’interès ciutadà, i per això 
cal disposar d’un professional amb competències de comunicació per tal de contribuir al seu 
desenvolupament.

Des del servei de Comunicació es dona suport puntual a les tasques de comunicació de l’arxiu i 
es fa el treball de documentació del fons fotogràfic de ciutat que s’incorpora a l’arxiu d’imatges . La 
persona encarregada de la documentació de les imatges és la senyora Pedrosa amb coordinació 
amb el tècnics de l’Arxiu.

3.- Es considera necessari el reforçament de les tasques de creació de continguts , de suport a les 
campanyes informatives i de recollida de fons, fer-ne el seguiment i, en definitiva, reforçar la part 
de difusió i comunicació del servei de fons documentals que està ubicat a l’Arxiu municipal .

4.- Per les expressades raons organitzatives es fa necessària una nova definició del lloc de 
treball que ocupa la senyora Pedrosa –periodista de l’àrea de Govern i Economia—per tal que les 
tasques del mateix donin més rellevància a la col�laboració en les campanyes de recollida de 
fons per l’arxiu i el seu seguiment i avaluació, la documentació de fons i col�leccions i la 
col�laboració en la planificació, coordinació, gestió i avaluació de campanyes informatives o 
projectes de difusió, la qual cosa comporta donar més relleu a les funcions pròpies d’arxiu i 
documentació, de manera que, mantenint idèntica plaça de règim laboral –de Tècnica Superior 
Periodista-- i el seu lloc de treball passi a ser denominat com a “Tècnic Superior Periodista de 
fons documentals” --, que tindrà com a tasques les pròpies del lloc de treball definides fins ara i 
també les tasques de gestió dels fons, de creació de continguts,  i documentació, passant a esser 
desenvolupat en les dependències del Servei d’Arxiu municipal ubicat al carrer Sant Josep, 
número 7 de la ciutat de Granollers. . Amb dependència orgànica del Servei d’arxiu de l’Àrea de 
govern i economia.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

1.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal reconegut a l’article  140 de la Constitució, 
la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix l’article 4art de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 8, núm. 1, del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i d’acord al 
principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la Llei de bases i l’article 7, núm. 1 de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.

En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es desenvolupen 
a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i següents del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya).

La plantilla de personal i la relació de llocs de treball s’aproven juntament amb el pressupost  
(article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 126 del 
Text refós de règim local aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i article 283.1 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril).

2.- La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació del 
personal (article 15 de la Llei 30/1984). La seva aprovació correspon al Ple (articles 22 i 33 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local) i el seu contingut ha d’incloure 
els extrems establerts pels articles 90.2 i 126.4 del Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Tanmateix en aquest cas no es produeix una modificació de la RLT més enllà del canvi de 
denominació del lloc doncs no es varien les definicions funcionals ni resten alterats els requisits 
d’accés ni els factors que integren el complement específic ni qualsevol altre aspecte retributiu .

3.- Des d’un punt de vista laboral, donat que no hi ha cap variació de les tasques que són pròpies 
del lloc de treball –en equivalència des del punt de vista d’una hipotètica categoria professional—
no es traspassen els límits de la mobilitat funcional definits a l’article 39 de l’Estatut dels 
Treballadors. 



Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació de 
l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. 672 d'11 de juny de 2011,

ResolcResolcResolcResolc ::::

Primer.- Destinar, amb efectes del dia 2 de maig de 2013, a la senyora Dolors Pedrosa Costa al 
desenvolupament de les tasques de “Tècnic Superior Periodista de fons documentals” a les 
dependències del Servei d’Arxiu municipal ubicat al carrer Sant Josep, número 7 de la ciutat de 
Granollers. Amb dependència orgànica del Servei d’arxiu de l’Àrea de govern.

Segon.- La senyora Pedrosa continuarà en la mateixa plaça de règim laboral, de Tècnica 
Superior Periodista, i lloc de treball de  “Tècnic Superior Periodista de fons documentals”, amb 
les tasques que fins ara té establertes el lloc de Tècnica Superior Periodista de l’Àrea de Govern i 
Economia i les que s’expressen en la part expositiva d’aquesta resolució, sense cap alteració pel 
que fa a les característiques del lloc de treball .

Tercer.- Ratificar pel Ple el canvi en la denominació, lloc de treball i definició funcional del lloc de 
treball que passaria a ser denominat com “Tècnic Superior Periodista de fons documentals” així 
com la modificació de la fitxa corresponent del Manual de funcions . 

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

QuartQuartQuartQuart....    Ratificar la d'alcaldia núm. 622/2013 relativa a modificació de la Resolució d'alcaldia núm. 
516/2013 de 13 de juny de 2013, relativa a canvis organitzatius de l'Àrea de serveis a les persones i 
de l'Àrea de govern i economia que afecten diferents llocs de treball i que es transcriu literalment :

""""Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a  modificació de la Resolució d'alcaldia núm. 516/2013 de 13 de juny de 2013, relativa a 
canvis organitzatius de l'Àrea de serveis a les persones i de l'Àrea de govern i economia que 
afecten diferents llocs de treball,

FetsFetsFetsFets    ::::

En data 13 de juny de 2013, per Resolució d'alcaldia núm. 516 es dicta el següent:
Donat l'increment de la càrrega de treball del Servei de Contractació i Compres depenent de 
l'Àrea de Govern i Economia, el coordinador i assessor de l 'Àrea informa de la necessitat de dotar 
a aquest  servei de més personal, en concret d'un/a tècnic/a mitjà/ana que doni suport al servei i 
pugui dur a terme les funcions que actualment té encomanades la senyora Paquita Forn Pascual, 
tècnica de grau mitjà en gestió administrativa adscrita provisional al servei com a tècnica mitjana 
en contractació i compres, quan es jubili al setembre d'aquest any. 

Es proposa transformar el lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana RUFA al que es troba adscrita 
provisionalment la senyora Mireia Casas Pérez, tècnica mitjana de serveis personals de la 
plantilla de personal funcionari de l'escala d'administració especial, subescala de serveis 
especials, classe comeses especials, en un de tècnic/a mitjà/ana de contractació i compres, 
incrementant d'una a dues la dotació d'aquest lloc de treball i adscriure-hi provisionalment la 
senyora Mireia Casas Pérez, amb efectes del dia 14 de juny de 2013. 

Els canvis proposats persegueixen l’objectiu de contribuir a la consecució de l’eficàcia en la 
prestació dels serveis públics i una major eficiència en la utilització dels recursos humans i 
econòmics, redistribuint els efectius i adequant  les funcions d’aquests llocs de treball per prestar 
millor servei. 

Al mateix temps s'han de realitzar amb la major celeritat possible per tal de continuar executant 
les funcions inherents al lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de contractació i compres, evitant 
una possible repercussió negativa en cas de no dotar-lo. És per això que cal adoptar l’acord per 
Resolució d’alcaldia, que permet l’execució immediata sense que els terminis inherents als 
acords plenaris puguin perjudicar els serveis públics que es gestionen en aquest lloc de treball. 



Resolució d’alcaldia que haurà de ser ratificada posteriorment pel Ple de l’Ajuntament de 
Granollers.
S'acorda:

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-        Transformar el lloc de treball de "Tècnic/a mitjà/ana RUFA" que consta a la RLlT 
aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :
Lloc de treball:     TècnicTècnicTècnicTècnic ////a mitjàa mitjàa mitjàa mitjà ////ana de contractació i compresana de contractació i compresana de contractació i compresana de contractació i compres
Nivell destí: 18
Complement específic: 18
Grup d'accés: A2
Funcions: 268
Nivell de català: C
Forma de provisió: CO
Classe: F
Cossos: AE/AG

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Adscriure provisionalment la senyora Mireia Casas Pérez al lloc de treball de "Tècnic/a 
mitjà/ana de contractació i compres" , amb efectes 14 de juny de 2013.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Ratificar aquesta Resolució en el proper Ple de l’Ajuntament de Granollers .

Vist que, en data 9 de febrer de 2009, per Resolució d'alcaldia número 109/2009, es va modificar 
la relació de llocs de treball amb la creació d'un lloc de treball de tècnic/a mig/mitjana de gestió 
administrativa a RUFA i d'assignació de la senyora Mireia Casas Pérez.

Vist que la Resolució 109/2009, adscriu, per redistribució d'efectius, a la senyora Mireia Casas 
Pérez amb efectes 9 de febrer de 2009 al lloc de treball de tècnic/a mig/mitjana de gestió 
administrativa amb un complement de destí 19 (24 consolidat) i un complement específic 21 
(Grup XXX), alhora que li manté un complement personal absorvible per a l'exercici 2009 de 
194,74 € i un complement personal de 36,86 €, motivat per la diferència retributiva del nou lloc de 
treball a que se l'adscriu.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 52.2.j) i article 53.1.k) 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 .

Article 21.1.k) i 22.1. i) de la Llei 7/1958, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 

Article 22.1, 22.4, 22.7, 23.1 i 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos 
General de l’Estat per 2013 que preveu l’excepció a la contractació de personal o nomenament 
de personal funcionari en casos excepcionals i per cobrir necessitat urgents i inajornables que 
afectin al funcionament dels serveis públics que es consideren prioritaris i essencials .

Article 69.1, 72, 73.2, 81.1 i 81.2, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.  

Article 6 de l’acord de condicions del personal funcionari i article 6 del conveni dels 
treballadors/es de l’ajuntament de Granollers.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-        Transformar el lloc de treball de "Tècnic/a mitjà/ana RUFA" que consta a la RLlT 
aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :

Lloc de treball:     TècnicTècnicTècnicTècnic ////a mitjàa mitjàa mitjàa mitjà ////ana de contractació i compresana de contractació i compresana de contractació i compresana de contractació i compres
Nivell destí: 18
Complement específic: 18 



Grup d'accés: A2
Funcions: 268
Nivell de català: C
Forma de provisió: CO
Classe: F
Cossos: AE/AG

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Adscriure provisionalment la senyora Mireia Casas Pérez al lloc de treball de "Tècnic/a 
mitjà/ana de contractació i compres", amb  complement de destí 18 (24 consolidat) i complement 
específic 18, amb un complement personal absorvible de 214,74€ i un complement personal de 
36,86€, amb efectes 14 de juny de 2013. Aquests complements estan motivats per la 
consolidació dels seus complements i inferior retribució del lloc de treball al qual s 'ha adscrit.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Ratificar aquesta Resolució en el proper Ple de l 'Ajuntament de Granollers.  "

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Ratificar la Resolució d'alcaldia núm. 623/2013,  relativa a transformació d'un lloc de treball 
de l'Àrea de Serveis a la Persona i adscripció del senyor Josep Llobet Mas,,,,    i que es transcriu 
literalment:

""""Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a transformació d'un lloc de treball de l'Àrea de Serveis a la Persona i adscripció del 
senyor Josep Llobet Mas,

FetsFetsFetsFets    ::::

L'ajuntament en Ple del dia 18 de desembre de 2012, va aprovar la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball, amb efectes 1 de gener de 2013, en la qual consta que el lloc de treball 
de Responsable de programes de cultura amb complement de destí 19 i complement específic 
19, amb fitxa del lloc de treball 171.

En data 13 de febrer de 2013, per Resolució d'alcaldia número 148/2013, entre altres, es 
transforma aquest lloc de treball en el de "tècnic especialista de cultura" que ha estat proveït 
després del corresponent procés de selecció.

A la relació de llocs de treball aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, hi constava el 
lloc de treball de tècnic especialista de cultura amb complement de destí 16 i complement 
específic 9. El senyor Josep Llobet Mas està nomenat com funcionari interí per Resolució de la 
regidora delegada núm. 1/2008, com a tècnic especialista de cultura, grup C1, de la plantilla de 
funcionaris de l'escala d'administració especial, amb complement de destí 16 i complement 
específic 9 (abans XIV), amb fitxa del lloc de treball nº 172.

D'acord amb l'informe emès pel cap d'àrea de Serveis a la Persona :

"Mitjançant resolució de l'Alcaldia núm 148/2013 2012 es va adscriure provisionalment a la 
senyora Carme Ramon PereraCarme Ramon PereraCarme Ramon PereraCarme Ramon Perera    al lloc de treball de "Responsable de formació i dinamització de 
projectes a Roca Umbert "    amb efectes 13 de febrer de 2013.

En la mateixa resolució, punt cinquè, es va aprovar transformar el lloc de treball de “Responsable 
de programes de cultura” que consta a la RLT, núm. de fitxa 171, aprovada pel Ple del dia 18 de 
desembre de 2012.

En Josep Llobet Mas, que actualment ocupa el lloc de treball de tècnic especialista de Cultura, 
del Servei municipal de Cultura, des que la Carme Ramon Perera va canviar de lloc de treball, 
està fent les funcions que ella feia:

• Dissenyar, dirigir, organitzar i supervisar els recursos humans, pressupostaris i materials 
vinculats a les programacions festives de la ciutat .
• Coordinar, implementar i desenvolupar les activitats inherents al programa o programes 
assignats.



• Coordianar-se amb les entitats que formen part de les programacions festives i de 
cultura.
• Formular propostes de tipus operatiu vinculades al programa o àmbit assignat .
• Assistència i seguiment de les feines de les reunions de coordinació administrativa i del 
Servei de Cultura.
• Qualsevol altra funció de càracter similar que li sigui atribuïda .

Atès que aquestes funcions estan assimilades als complements següents:

• Complement de Destí: 19
• Complement Específic: 19 

Atès que en Josep Llobet i Mas té la capacitat i els mèrits per assumir les tasques que impliquen 
el lloc de treball de “Responsable de Programes”.

Per tot aixòPer tot aixòPer tot aixòPer tot això ,,,,    informo favorablementinformo favorablementinformo favorablementinformo favorablement ,,,,    

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Transformar un lloc de treball de Tècnic especialista de cultura  
CD: 16
CE: 9 
Grup: A2/C1
Classe : F
Forma de provisió: CO

en un lloc de treball de “Responsable de Programes”,  amb les funcions i la descripció de lloc de 
treball  següent:

Denominació de lloc: “Responsable de Programes”
CD: 19
CE: 19
Grup: A2/C1
Classe : F
Forma de provisió: CO

Missió del lloc de treballMissió del lloc de treballMissió del lloc de treballMissió del lloc de treball ::::    

Dirigir, planificar, implementar i controlar els diversos programes del cicle festiu i cultural del 
municipi, fer-ne difusió i promoció, i col�laborar amb el món associatiu dins de l 'àmbit cultural.

Funcions:

• Dissenyar, dirigir, organitzar i supervisar  recursos humans, pressupostaris,  i materials 
vinculats en les programacions festives culturals de la ciutat .
• Coordinar, implementar i desenvolupar les activitats inherents al programa o programes 
assignats.
• Coordinar-se amb les entitats que formen part de les programacions festives i de cultura .
• Formular propostes de tipus operatiu vinculades al programa o àmbit assignat .
• Assistència i seguiment de les feines de les reunions de coordinació administrativa i del 
Servei de Cultura.
• Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda . "

La normativa vigent permet  de forma excepcional les adequacions retributives que, amb caràcter 
singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació 
del número d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats i 
que aquesta modificació no incrementa la massa salarial del capítol , existint suficient partida 
pressupostaria. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local diu que les 



administracions públiques de caire territorial com és l'administració local tenen atorgades les 
potestats reglamentàries i d'autoorganització

La fixació del nom del lloc de treball, les tasques assignades, el complement de destí i el 
complement específic són competència municipal donada aquesta potestat de l'administració 
local.

Article 22. 2 i 22.7 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, del Pressupostos generals de l'Estat 
per a 2013.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Transformar el lloc de treball de "Tècnic especialista de cultura" que consta a la RLT 
aprovada pel Ple del dia 18 de desembre de 2012, en el següent lloc de treball :

Lloc de treball:     Responsable de programesResponsable de programesResponsable de programesResponsable de programes
CD 19
CE 19
Grup A2/C1
Classe F
Forma de provisió: CO

1111....1111.-.-.-.- Adscriure provisionalment al senyor Josep Llobet MasJosep Llobet MasJosep Llobet MasJosep Llobet Mas al lloc de treball de “Responsable de 
programes”    amb efectes 1 de juliol de 2013.

1111....2222.-.-.-.- Crear  la fitxa descriptiva d'aquest lloc de treball.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Ratificar aquesta Resolució a la propera sessió plenària

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Comunicar aquesta Resolució a la persona interessada amb la possibilitat dels recursos 
que legalment hi tingui dret i al Servei de recursos humans.  Notificar a les persones interessades 
aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents."

SisèSisèSisèSisè....    Nomenar a la senyora Maria Àngels Badia Busquets personal directiu per ocupar el lloc de 
treball de directora de serveis de govern que consta a la relació de llocs de treball aprovada pel Ple en 
data 18 de desembre de 2012.  
Grup A1
Complement de destí: 30
Complement específic: 1.914,61 €
Data d'efecte de l'acord: 1 de setembre de 2013

SetèSetèSetèSetè....    Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, aprovat per sessió plenària del dia 18 de 
desembre de 2012,  relativa al Complement específic de secretaria, creant un complement específic 
amb el número 36 i un import del complement de: 3.632,72€ mensuals, i que absorbeix l’anterior 
complement específic de “complement específic especial secretaria” . 

Modificar el lloc de treball de secretària aprovat el dia 18 de desembre de 2013 amb la descripció 
següent:

Descripció lloc 
de treball

Nivell 
destí

Complemen
t específic

Grup 
d'accés

Funcions 
(Núm. fitxa)

Nivell
 Català

Forma 
provisió

Classe Col�lectiu 
cossos

Dotacions

Secretària 30 32 A1 74 C COHN F HN 1

Per un lloc de treball que tindrà les característiques següents :  

Descripció lloc Nivell Complemen Grup Funcions Nivell Forma Classe Col�lectiu Dotacions



de treball destí t específic d'accés (Núm. fitxa)  Català provisió cossos
Secretària 30 36 A1 74 C COHN F HN 1

Data d’efectes d’aquest acord el dia 1 de setembre de 2013.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball relativa a la supressió de la nota que 
consta a la relació de llocs de treball aprovada en sessió plenària de 18 de desembre de 2012 amb el 
contingut següent: “El personal de nou accés percebrà durant els dos primers anys dos punts menys 
de complement de destí”.

Data d’efectes d’aquest acord des de la seva aprovació pel ple de l’ajuntament.

NovèNovèNovèNovè....    Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província .

DesèDesèDesèDesè....    Comunicar aquest acord a la Junta de Personal, al Servei de Recursos humans per a la seva 
aplicació i de forma individualitzades al personal afectat per aquestes modificacions . 

(S'incorpora a la sessió la senyora Pietat Sanjuán)

Alcalde president:
Molt bé, moltes gràcies, aquest tema es prou conegut i s'ha debatut a la Comissió Informativa, no hi ha 
intervencions demanades, sí que hi ha petició de votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        11111111 CIUCIUCIUCIU::::    5555 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111

Alcalde president:
Passem al punt número 5, un dictamen a partir del qual es ratifica un acord adoptat per la Mesa de 
negociació del personal funcionari i laboral d 'aquest Ajuntament, endavant senyora Secretària,

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR L''''ACORD PRES PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ DELACORD PRES PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ DELACORD PRES PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ DELACORD PRES PER LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL    
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL EN RELACIÓ AL PERÍODE DPERSONAL FUNCIONARI I LABORAL EN RELACIÓ AL PERÍODE DPERSONAL FUNCIONARI I LABORAL EN RELACIÓ AL PERÍODE DPERSONAL FUNCIONARI I LABORAL EN RELACIÓ AL PERÍODE D''''ULTRA ACTIVITAT DEULTRA ACTIVITAT DEULTRA ACTIVITAT DEULTRA ACTIVITAT DE    
LLLL''''ACORD DE CONDICIONS I EL CONVENI LABORAL I APROVAR LACORD DE CONDICIONS I EL CONVENI LABORAL I APROVAR LACORD DE CONDICIONS I EL CONVENI LABORAL I APROVAR LACORD DE CONDICIONS I EL CONVENI LABORAL I APROVAR L''''ADHESIÓ DEADHESIÓ DEADHESIÓ DEADHESIÓ DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A L''''ACORD PER AL SUPORT I ACOMPANYAMENT ALSACORD PER AL SUPORT I ACOMPANYAMENT ALSACORD PER AL SUPORT I ACOMPANYAMENT ALSACORD PER AL SUPORT I ACOMPANYAMENT ALS    
PROCESSOS DE NEGOCIACIÓ COL�LECTIVA EN ULTRA ACTIVITATPROCESSOS DE NEGOCIACIÓ COL�LECTIVA EN ULTRA ACTIVITATPROCESSOS DE NEGOCIACIÓ COL�LECTIVA EN ULTRA ACTIVITATPROCESSOS DE NEGOCIACIÓ COL�LECTIVA EN ULTRA ACTIVITAT     

1111---- En data 5 de juliol de 2013, la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral va signar l'acord 
en relació al període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral que es transcriu a 
continuació : 

"Reunits en data 5 de juliol de 2013, pels representants dels funcionaris els/les senyors/es:

Sr. Oscar Alarcon Dominguez del Sindicat UGT
Sr. Carles Masjuan Domingo del Sindicat ASTEM
Sra. Joana Molins Reig del Sindicat CCOO
Sr. Francisco Rafael Gutierrez Plazas del Sindicat SPPME-CAT

Els representants del personal laboral:



Sr. Ángel Calero Rosa del Sindicat UGT
Sr. Rodolfo Benza Alegria del Sindicat CCOO

Els representants de la corporació:

Sr. Francesc Rubio Sánchez
Sra. Montserrat Domènech Borrull
Sr. Juan José Masero Sánchez

Vist que la Disposició transitòria quarta del Real decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de  Mesures 
urgents per a la reforma del mercat de treball, estableix que : 

“Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto“Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto“Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto“Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ----leyleyleyley....    En 

los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados en la fecha de entrada en vigor del presente 

real decreto-ley, el plazo de dos años al que se refiere el apartado 3 del artículo 86 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, en la redacción dada al mismo por este real decreto-ley empezará a computarse a 

partir de su entrada en vigor.”

ACORDEN:  Mantenir la vigència de l’Acord regulador de condicions del personal funcionari i del 
conveni col�lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Granollers, mentre finalitzen les 
negociacions de la Mesa negociadora i no s’aprovi un nou Acord/conveni i establir un període màxim 
per a la negociació que finalitzarà el proper dia 30 de setembre 2013 "

2222    ---- La Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb l'associació Catalana de Municipis i 
Comarques, es va adherir a l'Acord per al suport i acompanyament als processos de negociació 
col�lectiva en ultraactivitat, signat el passat 18 de juny per la Secretaria d'Ocupació i Relacions 
Laborals de la Generalitat de Catalunya, els sindicats CCOO i UGT, i les patronals Foment del Treball 
Nacional i PIMEC.

Aquest Acord té per objectiu facilitar una via de solució de controvèrsies extrajudicial per les parts 
negociadores d’un conveni col�lectiu laboral, que permeti desbloquejar aquells processos de 
negociació en els quals les parts no puguin arribar per si mateixes a una solució. Però, l’Acord també 
té un altre objectiu, molt més important des del punt de vista de la seguretat jurídica i de la regulació 
de les condicions de treball, com és el que fins a la finalització dels procediments que contempla 
l’Acord, es mantingui la vigència del conveni col�lectiu. És a dir, l’accionament dels mecanismes de 
solució extrajudicial de controvèrsies que preveu l’Acord permet estendre o dilatar la vigència de les 
clàusules del conveni fins que aquests mecanismes imposin una solució, ja sigui mitjançant l’acord de 
mediació a què arribi l’autoritat laboral, o mitjançant l’aprovació d’un laude arbitral per part del Tribunal 
Arbitral de Catalunya.

El dia 5 de juliol, la FMC i l'ACM van signar l'adhesió a l'esmentat Acord, el qual s'annexa a aquest 
document.

3333    ----  L'Ajuntament de Granollers, com a ens local afectat, està interessat a adherir-se a l'Acord i als 
mecanismes de solució de controvèrsies que aquest preveu.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer     ::::     Ratificar l'Acord signat en data 5 de juliol de 2013, per la Mesa de Negociació del personal 
funcionari i laboral, en relació al període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral 
pel qual es manté la vigència de l'Acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni 
col�lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Granollers mentre finalitzen les negociacions de la 
Mesa negociadora i no s’aprovi un nou Acord/conveni i establir un període màxim per a la negociació 
que finalitzarà el proper dia 30 de setembre 2013 .

SegonSegonSegonSegon    :::: Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'Acord per al suport i acompanyament als 



processos de negociació col�lectiva en ultra activitat  formalitzat en el si del Consell de Relacions 
Laborals el 18 de juny i ratificat el 25 de juny de 2013 pel conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig i 
els presidents de les patronals Foment del Treball i Pimec, i els secretaris generals de CCOO i UGT a 
Catalunya; respectivament: Joaquim Gay de Montellà, Josep Gonález, Joan Carles Gallego i Josep 
Maria Álvarez.

TercerTercerTercerTercer     ::::    Notificar aquest acord als representants sindicals i a la Secretaria d'Ocupació i Relacions 
Laborals  

Alcalde president:
Bé, en aquest punt també hi ha coneixement i acord des de la Comissió Informativa, per tant quedaria 
aprovat per unanimitat. 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 6 és un dictamen a 
partir del qual es liquida el contracte de gestió del servei públic del transport urbà de viatgers de 
Granollers, endavant,

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LIQUIDAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLICDICTAMEN RELATIU A LIQUIDAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLICDICTAMEN RELATIU A LIQUIDAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLICDICTAMEN RELATIU A LIQUIDAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC,,,,    
MODALITAT CONCESSIÓMODALITAT CONCESSIÓMODALITAT CONCESSIÓMODALITAT CONCESSIÓ,,,,    DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB AUTOBÚSDEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB AUTOBÚSDEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB AUTOBÚSDEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB AUTOBÚS    
A LA CONURBACIÓ DE GRANOLLERS ADJUDICAT  A LA LA CONURBACIÓ DE GRANOLLERS ADJUDICAT  A LA LA CONURBACIÓ DE GRANOLLERS ADJUDICAT  A LA LA CONURBACIÓ DE GRANOLLERS ADJUDICAT  A L''''EMPRESA AUTOBUSES DEEMPRESA AUTOBUSES DEEMPRESA AUTOBUSES DEEMPRESA AUTOBUSES DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    SSSS....LLLL....

1.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària que va tenir lloc el 29 d'octubre de 2002, va deixar 
sense efecte la pròrroga anterior del contracte de gestió de servei públic del transport urbà amb 
l'empresa Autobusos de Granollers, SL aprovada per la Comissió de Govern de data 17 de juliol de 
2001 i va aprovar el plec de condicions tècniques reguladores de la nova pròrroga amb les 
modificacions de les condicions del contracte pactades amb l'empresa concessionària, aprovant una 
pròrroga, per mutu acord, del contracte per un termini de 10 anys improrrogables, a partir del dia 1 de 
gener de 2003.

2.- En data 2 de gener de 2013, es va formalitzar l'acta de recepció del contracte de gestió de servei 
públic, modalitat concessió, del servei de transport urbà de viatgers amb autobús a la conurbació de 
Granollers, declarant realitzat el servei amb total conformitat d 'acord amb les ordres municipals.

3.- D'acord amb l'informe del Director dels Serveis de Manteniment de Ciutat i Mobilitat en relació la 
liquidació econòmica corresponent a l 'exercici 2012, es desprèn el següent:

- Que en relació a les aportacions econòmiques lliurades per l´Ajuntament de Granollers a l´empresa 
concessionària del servei de transport públic de superfície, Autobuses de Granollers S.L. (AGSL), en 
concepte de certificació mensual pel servei prestat, en el decurs de l´any 2.012, es varen fer efectives 
per un import total d'1.076.556,00 €.

- Que un cop presentat per l´empresa AGSL el resum econòmic corresponent a l´exercici  2.012 amb 
les corresponents dades reals quant a ingressos i despeses, es dedueix de les mateixes que :



a) l´import lliurat per l´Ajuntament de Granollers com a conseqüència del servei prestat per 
l´empresa AGSL fou de 1.076.556,00    €€€€....;;;;

b) que aplicant els criteris d'augment de les diferents despeses del servei que segons es recull a 
l'article 19 del Plec de Condicions que regula el contracte ve marcat pel Decret de la Generalitat quant 
a augment de tarifes (DOGC 6.034 de 29/12/2011), en base als imports que es recullen a l'auditoria 
anual del servei del 2011 (que per temporalitat és la darrera que es pot disposar) i que confirmen els 
presentats  en aquest expedient, i comptabilitzant les hores reals de servei (34.185 h) i els Km 
realitzats (431.947 Km), resulta una despesa total de 2222....025025025025....973973973973,,,,00000000    €€€€;;;;

c) atès que el nombre de passatgers no s'ha incrementat un 2% respecte als de l'any passat ans al 
contrari, ha minvat en un 12,9 %, passant del 1.341.283 passatgers del 2011 al 1.168.033 passatgers 
del 2012, l'empresa no té dret a percebre la bonificació per bonus-malus, i de fet ja no inclou aquest 
concepte en el document de liquidació que presenta.

d) que els ingressos per billetatge i per publicitat han estat  de 910.832910.832910.832910.832    €€€€ (891.730 € per billetatge 
(46% de cobertura del cost) i 19.102 € per publicitat);

e) que tot això fa que la quantitat definitiva que hauria de lliurar l´Ajuntament corresponent a 
l´exercici 2012 sigui de 1111....115115115115....141141141141    €€€€    ( 2.025.973 € - 910.832    € );

f) que atès que la liquidació de l’exercici 2011 donava un saldo a favor de l’ empresa Autobuses de 
Granollers S.L. de 45454545....749749749749,,,,91919191    €€€€    .

g) D'altra banda les accions realitzades dins el programa “Viatjo amb tu” a les escoles de la ciutat 
tenen un import de 5.209 € a abonar a l'empresa A.G.S.L. per part de l' Ajuntament.

h) Que detraient i afegint aquests imports a la quantitat inicialment plantejada , resulta per tant un 
import definitiu de la liquidació 2012 d'1111....115115115115....141141141141    € + 45454545....749749749749,,,,91919191 € +    5555....209209209209    €€€€    ====    1111....166166166166....099099099099,,,,91919191    €€€€

i) que atès que la quantitat definitiva a lliurar per  l’Ajuntament a l’operador com a compensacióatès que la quantitat definitiva a lliurar per  l’Ajuntament a l’operador com a compensacióatès que la quantitat definitiva a lliurar per  l’Ajuntament a l’operador com a compensacióatès que la quantitat definitiva a lliurar per  l’Ajuntament a l’operador com a compensació    
económica del servei de l’anyeconómica del servei de l’anyeconómica del servei de l’anyeconómica del servei de l’any    2012201220122012, 1.166.099,91 €, és superior a l’import certificat per aquest 
exercici, 1.076.556 €, resta un saldo a favor de Autobuses de Granollers S.L.    per un import deper un import deper un import deper un import de        
1111....166166166166....099099099099,,,,91919191    €€€€    ----    1111....076076076076....556556556556,,,,00000000    €€€€    ====    89898989....543543543543,,,,91919191    €€€€,,,,    que és proposa sigui satisfet a l'operador amb càrrec 
a la partida del pressupost 2013 H315.44110.47200.

4.- Mitjançant resolució d'Alcaldia número 513/13 de data 13 de juny de 2013, es va incoar expedient 
de liquidació del contracte de gestió de servei públic, modalitat concessió, del servei de transport urbà 
de viatgers amb autobús a la conurbació de Granollers formalitzat amb l'empresa AUTOBUSES DE 
GRANOLLERS S.L.

En aquesta Resolució es comunicava a la mercantil AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.L , la 
liquidació total i definitiva del contracte, atès que la quantitat definitiva a lliurar per l'Ajuntament a 
l'operador com a compensació econòmica del servei de l'any 2012, per import de 89.543,91 €, que és 
proposa sigui satisfet a l'operador amb càrrec a la partida del pressupost 2013 H315.44110.47200.

També s'advertia que un cop liquidat el contracte, es procedirà a la devolució de la garantia definitva 
per import de 5.709,61 euros, dipositada per l'empresa  AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.L, 
mitjançant aval del l'entitat bancaria BBVA.

Així mateix, es va donar tràmit d'audiència a l'empresa adjudicatària , per tal de que manifestés el que 
consideressin oportú en relació amb aquest procediment.

3.- L'empresa  AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.L ha presentat una instància amb registre d'entrada 
núm. 12866 de data 28 de juny de 2013, en la qual dona conformitat a les dades econòmiques 
proposades i aporta la liquidació definitiva corresponent a l 'exercici 2012.

4.- El Director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat ha emès un informe favorable respecte 
la liquidació definitiva corresponent a l'exercici 2012 per import de 89.543,91 euros a càrrec de la 
partida pressupostària H315.44110.47200 a favor de l'empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.L 



així com el retorn d'aquesta fiança.

5.- D'acord amb els fets exposats anteriorment i d'acord amb l'article 222 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es 
proposa:

Aprovar la liquidació del contracte de gestió de servei públic, modalitat concessió, del servei de �

transport urbà de viatgers amb autobús a la conurbació de Granollers per un import de 89.543,91 
euros a favor de l'empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.L, amb càrrec a la partida 
pressupostària H315.44110.47200.

Requerir a l'empresa AUTOBUSES GRANOLLERS S.L la confecció de factura en concepte de �

compensació econòmica del servei de l 'any 2012, per import de 89.543,91 euros.

Estimar la devolució de la fiança dipositada per l'empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS,SL en �

concepte de gestió de servei públic, modalitat concessió, del servei de transport urbà de viatgers 
amb autobús a la conurbació de Granollers per import de  5555....709709709709,,,,61616161    euroseuroseuroseuros    ((((refrefrefref....    comptablecomptablecomptablecomptable     
CVDCVDCVDCVD200900048539200900048539200900048539200900048539 ))))

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

Disposició transitòria primera, punt 1, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que �

aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, on s'indica que els  contractes 
administratius adjudicats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regeixen, quant als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior.
Article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei �

de Contractes de les Administracions Públiques pel que fa a la devolució i cancel�lació de les 
garanties.
Article 147.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la �

Llei de Contractes de les Administracions Públiques pel que fa a la recepció i termini de garantia .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar la liquidació del contracte de gestió de servei públic , modalitat concessió, del servei 
de transport urbà de viatgers amb autobús a la conurbació de Granollers per un import de 89.543,91 
euros,a favor de l'empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.L, amb càrrec a la partida 
pressupostària H315.44110.47200, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Requerir a l'empresa AUTOBUSES GRANOLLERS S.L la confecció de factura en concepte 
de compensació econòmica del servei de l 'any 2012, per import de 89.543,91 euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Estimar la devolució de la fiança dipositada per l'empresa AUTOBUSES DE 
GRANOLLERS,SL en concepte de gestió de servei públic, modalitat concessió, del servei de transport 
urbà de viatgers amb autobús a la conurbació de Granollers per import de  5555....709709709709,,,,61616161    euroseuroseuroseuros    ((((refrefrefref....    
comptable CVDcomptable CVDcomptable CVDcomptable CVD 200900048539200900048539200900048539200900048539 ))))

QQQQUARTUARTUARTUART....    Notificar aquest acord al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economía i 
confeccionar document comptable AD per import de 89.543,91 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària H315.44110.47200.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació el regidor de Serveis, Juanma Segovia.



Senyor Segovia:
Sí, gracias Alcalde. Aunque pueda sonar redundante en mis intervenciones sobre este tema, la crisi 
económica que estamos sufriendo ofrece mil indicadores y uno de ellos, y es el caso que nos ocupa, 
como el descenso del número de pasajeros del transporte público. 
El balance del año 2012, ha sido especialmente negativo. Ya que desde la creación del sistema 
tarifario integrado de la Regió Metropolitana de Barcelona, nunca se había producido un descenso tan 
elevado. El año pasado el conjunto del sistema perdió un total de 35 millones de pasajeros. 
Concretamente para el transporte urbano de Granollers este descenso es del 12'9%. Pasando de 
1.341.283 pasajeros del año 2011 a 1.168.033 del año 2012. Es decir una pérdida de 173.250 
pasajeros. 
Las causas pueden ser diversas y no por repetirlas podremos revertir la situación. Y si recuerdan, y 
vista la tendencia a la baja y en previsión de males mayores, en el mes de septiembre pasado 
adoptamos una serie de medidas de reducción del servicio para tratar de frenar el incremento del 
déficit respecto al ya previsto al inicio de ejercicio en el que situábamos nuestra previsión, ya un poco 
a la baja, en un descenso del 4%.
Finalmente y con estas medidas adoptadas el déficit adicional del servicio es de  89.543'91€. Haciendo 
una simulación con estos resultados si no hubiésemos tomado ninguna medida hoy probablemente 
estaríamos hablando de una desviación en torno a los 140.000€ aproximadamente. 
Así, los números que nos ofrece esta liquidación, son los siguientes:
El coste total del servicio, es decir, contabilizando las horas reales del servicio  (34.185 horas) y los km 
realizados (431.497 km) es de 2.025.973€.
Que una vez descontados los ingresos por billetaje (891.730€) y por publicidad (19.102€) suman un 
total de 910.832€. 
Los ajustes también de la liquidación del 2011 que arrojaba un saldo a favor de la empresa, así como 
las acciones formativas de los programas “Viatjo amb tú” en los colegios de la ciudad, hacen que el 
resultado definitivo del déficit del servicio para el año  2012 sea de 1.166.099'91€.
Destacar también, como decía la señora Secretaria, que esta liquidación ofrece una diferencia, como 
es que también finaliza el contrato vigente con la empresa Autobuses Granollers SL perteneciente al 
Grupo Sagalés. Con lo que hoy se cierra una página en la historia del transporte público en nuestra 
ciudad de la que estamos muy satisfechos y sirva también este punto para reconocer el gran trabajo 
realizado por la empresa Sagalés.
Se cierra una página, como decía, pero inmediatamente se abre otra, ya que como conocen, desde el 
pasado 1 de enero el servicio ha pasado a desarrollarse bajo otra forma de gestión en la que también 
intervienen la Generalitat de Catalunya, la Autoritat del Transport Metropolità, la empresa Sagalés, así 
como el resto de municipios de la conurbación. Páginas que sin duda iremos escribiendo 
conjuntamente. Intentando incorporar aquellas propuestas que hagan que el transporte público en la 
ciudad sea lo más eficiente posible. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        14141414 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        10101010 CIUCIUCIUCIU::::    5555 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació, Passem al punt 
número 7, és un dictamen a partir del qual s'adjudica la prestació de serveis de conservació i 
manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat, senyora Secretària,



7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE  MIXTE PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE  MIXTE PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE  MIXTE PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE  MIXTE PER A LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LSERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LSERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LSERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L''''ENLLUMENAT PÚBLIC DE LENLLUMENAT PÚBLIC DE LENLLUMENAT PÚBLIC DE LENLLUMENAT PÚBLIC DE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     ,,,,        
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  30 d'abril de 2013, va declarar la plurianulitat, va 
autoritzar la despesa i va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la licitació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada  del contracte mixte per a la prestació del servei de conservació i manteniment de 
l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers ,  per un import de 3.074.621,11 euros més 
645.670,44 euros en concepte d'IVA ,el que fa un total de 3.720.291,55 euros, que s'executarà en els 
exercicis 2013 a 2017, d'acord amb la següent distribució:

Imports Prestacions
2013

(octu./desem)
2014 2015 2016 2017

(gener/setemb)
TOTAL

P1:Control funcionament i 
tasques manteniment

94.001,80 385.003,61 385.003,61 385.003,61 288.752,71 1.537.765,35

P2:Altres treballs 21.632,23 116.446,28 116.446,28 116.446,28 94.814,05 465.785,12
SUMATORI PSUMATORI PSUMATORI PSUMATORI P 1111++++PPPP2222 115115115115....634634634634,,,,03030303 501501501501....449449449449,,,,89898989 501501501501....449449449449,,,,89898989 501501501501....449449449449,,,,89898989 383383383383....566566566566,,,,76767676 2222....003003003003....550550550550,,,,47474747
P3:Inversions i reposició de 
materials

313.477,54 202.531,72 202.531,72 202.531,72 149.997,95 1.071.070,64

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL 429429429429....111111111111,,,,57575757 703703703703....981981981981,,,,61616161 703703703703....981981981981,,,,61616161 703703703703....981981981981,,,,61616161 533533533533....564564564564,,,,71717171 3333....074074074074....621621621621,,,,11111111
IVAIVAIVAIVA    21212121%%%% 90.113,43 147.836,14 147.836,14 147.836,14 112.048,59 645.670,44
TOTALTOTALTOTALTOTAL 519519519519....225225225225,,,,00000000 851851851851....817817817817,,,,75757575 851851851851....817817817817,,,,75757575 851851851851....817817817817,,,,75757575 645645645645....613613613613,,,,30303030 3333....720720720720....291291291291,,,,55555555

El valor total estimat de la contractació és de 5.097.508,54 euros, segons detall a continuació indicat:

- Preu licitació contracte : 3.074.621,11 euros.
- Pròrroga contracte : 1.407.963,21 euros.
- Modificació contracte    614.924,22 euros.  
(20% import de licitació desglossat en P1: 307.553,07 euros; P2: 93.157,02 euros i P3: 214.214,13 
euros)

Amb càrrec a les següents partides:

Imports (IVA inclòs)Partida 
pressupostària 2013

(octubre/desembre)
2014

(gener/desembre)
2015

(gener/desembre)
2016

(gener/desembre)
2017

(gener/setembre)
H311.16510.21000 139.250,00 559.854,37 559.854,37 559.854,37 342.882,96
H311.16510.22112 75.000,00 0 0 0 0
H311.16510.22702 1.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00
H311.16510.61901 300.000,00 245.063,38 245.063,38 245.063,38 260.805,34
H241.92910.22609 175 700,00 700,00 700,00 525,00
H231.92420.22609 3.300,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 9.900,00
H431.33810.22609 0 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
H431.33820.22609 0 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL PER ANY 519.225,00 851.817,75 851.817,75 851.817,75 645.613,30
TOTAL PERIODE EXECUTIU                               3.074.621,11 € + 645.670,44 € d'IVA (21%)  = 3.720.291,55 €

 i en cas de pròrrogues:

Imports (IVA inclòs)Partida pressupostària
2017

(octubre/desembre)
2018

(gener/desembre)
2019

(gener/setembre)
H311.16510.21000 139.250,00 557.000,00 417.750,00
H311.16510.22112 61.979,44 247.917,75 185.938,30
H311.16510.22702 1.500,00 6.000,00 4.500,00
H311.16510.61901 0 0 0
H241.92910.22609 175 700,00 525,00



H231.92420.22609 3.300,00 13.200,00 9.900,00
H431.33810.22609 0 23.000,00 23.000,00
H431.33820.22609 0 4.000,00 4.000,00
TOTAL PER ANY 206.204,44 851.817,75 645.613,30
TOTAL PERIODE DE PRÒRROGUES                  1.407.963,21 € + 295.672,28 € d'IVA (21%) = 1.703.635,49 €
TOTAL CONTRACTE PERIODE EXECUTIU + PRORROGUES        5.423.927,04 € (IVA inclòs)

En data de presentació de propostes, vam presentar-se les empreses a continuació relacionades, les 
quals han estat presentades en temps i forma i admeses i qualificades prèviament en acte intern per la 
Mesa de Contractació i que es relacionen al quadre adjunt amb la puntuació dels sobres número 2 i 3 :

Criteris que depenen de judici 
de valor. Sobre núm.2

Criteris avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica. Sobre núm.3

Plica Empresa

A1 A2 B1 B2

Total

1 FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS,SA

5,75 5,15 39,56 13,00 63,46

2 ELECTRICITAT BOQUET,SL 9,77 6,5 54,97 20,00 91,25
3 SECE-SDAD.ESPAÑOLA 

CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,SA

8,49 8,05 57,8 20,00 94,34

4 * IMESAPI,SA 6,82 6,3 49,43 20,00 82,55
5 * ETRA BONAL,SA 8,35 7,6 51,26 20,00 87,21
6 MERCADER ESTIL,SL Exclosa per manca documentació sobre núm.3
7 * UTE SICE-SDAD IBERICA 

CONSTRUCC.ELECTRICASSA 
Y ABOLAFIO CONS,SL

8,1 7,4 51,4 20,0 86,90

8 UTE RUBATEC-ATRIAN 6,67 4,96 49,98 20,0 81,61
9 ALUMBRADOS VIARIOS,SA 

ALUVISA
6 6,77 48,24 20,0 81,01

10 ELECNOR,SA Exclosa per manca documentació sobre núm.3

* Empreses que conformen grup empresarial . d'acord amb la clàusula III.4 del Plec de Clàusules Administratives, 
a efectes d'apreciació de les ofertes desproporcionades o anormals d 'empreses pertanyents a un mateix grup.

La motivació d'aquesta puntuació, dels criteris que depenen d'un judici de valor i dels criteris 
avaluables mitjançant fórmula matemàtica , es troba en l'informe tècnic emès  per el  Director dels 
Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat i l'Enginyer Tècnic de Serveis Municipals de 
l'Ajuntament de Granollers, adjunt a aquest acord.

En data  21 de juny de 2013 i 4 de juliol de 2013, es va realitzar les corresponents obertures de 
pliques dels sobres núm.2 (criteris avaluables mitjançant judici de valor) i núm.3 (criteris avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica), en acte públic a l'edifici municipal ubicat al carrer Sant Josep número 
7,4ª planta.

La Mesa de contractació en l' acte d'obertura del sobre número 3, va declarar excloses les empreses 
ELECNOR S.A, plica número 10 i MERCADER ESTIL S.L, plica número 6, per manca de 
documentació relacionada amb el sobre número 3, fet que ha provocat que les seves propostes no 
s'ajustin al previst  a la clàusula III.2.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula 
aquest contracte. L'empresa ELECNOR S.A, va presentar els annexos número 3 de P2 i P3 
incomplerts, tant en paper com en suport informàtic i l'empresa MERCADER ESTIL S.L no adjuntaven 
els annexos número 3 de P2 i P3 requerits ni tampoc en suport informàtic.

D'acord amb l'informe tècnic del  Director dels Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat i 
l'Enginyer Tècnic de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Granollers, presentat i acceptat per la 
Mesa de Contractació, es va considerar oferta amb valors desproporcionats o anormals, la proposada 
per l'empresa ELECTRICITAT BOQUET S.L, la qual, previ tràmit d' audiència, va presentar la 
justificació tècnica corresponent, que es va acceptar per part del mateix òrgan, per la seva coherència 
tècnica i econòmica, d'acord amb l'article 152.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

En data 16 de juliol de 2013 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit telemàticament a l'empresa SECE-SDAD.ESPAÑOLA 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA . amb CIF A-08001182, a presentar la documentació  prèvia a 
l'adjudicació del contracte. El mateix dia l'empresa SECE-SDAD.ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES 



ELECTRICAS,SA va acceptar la notificació telemàtica.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 15 de juliol de 2013,proposa 
l'adjudicació a l'empresa        SECESECESECESECE    ((((SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASSOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASSOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASSOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS    ))))    
SSSS....AAAA        amb CIF A- 08001182, del contracte mixt  per la prestació del servei de conservació i 
manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària (Exp 6/13), per un import  màxim de 
2.845.868,04 euros  (IVA exclòs), un termini d'execució de  48 mesos , d'acord amb  la seva oferta i 
documentació aportada i d'acord amb els següents imports:

P1: Import de la prestació del servei de control de funcionament i manteniment de l 'enllumenat exterior 
per als 4 anys del període executiu: 1.309.012,28 €, IVA exclòs.
P2: Import màxim de la prestació de treballs relacionats per als 4 anys de període executiu : 
456.785,12 euros, IVA exclòs, d'acord amb els preus unitaris reflectits a la seva oferta .
P3: Import màxim de la prestació de inversions i reposició de materials per als 4 anys del període 
executiu: 1.071.070,64 euros, IVA exclòs,  d'acord amb els preus unitaris reflectits a la seva oferta .

Atès que la clàusula X.2 apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 1.800 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

A continuació es detalla l'import real de les despeses a liquidar a l 'adjudicatari:

1.- Anunci en el BOP  de data 21/05/2013 Liquidació núm. 201302002506L 389,80    euros
2.- Anunci en el BOE núm. 112 de data 10/05/2013 ref.5201303217144 950,83    
euros
TOTAL A LIQUIDAR             1.340,63     
euros

Atesa la condició a l'adjudicació citada a l'acord de Ple de data 30 d'abril de 2013, a la consignació 
pressupostaria de crèdit per el 2013 a la partida d'inversió H311.16510.61901, pendent d'aprovació 
del préstec sol.licitat, s'ha aprovat mitjançant resolució d'Alcaldia de data 24 de juliol de 2013,  
redistribució del finançament entre diferents projectes d'inversió, existint consignació pressupostària 
suficient a la partida H311.16510.61901, per fer front a les despeses derivades d'aquest contracte.

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

Article 151 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 pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Articles 160 i  161 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 pel que fa a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

Articles 154 i  156 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la  formalització del contracte .

Article 145 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, pel que fa a  , pel que fa a les proposicions dels interessats.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... No admetre les propostes presentades per les empreses ELECNOR S.A, plica número 
10 i MERCADER ESTIL S.L, plica número 6, en el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del 
contracte mixt  per la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de 
l'Ajuntament de Granollers, per manca de documentació relacionada amb el sobre número 3, fet que 



ha provocat que les seves propostes no s'ajustin al previst  a la clàusula III.2.3 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regula aquest contracte ,i  d'acord amb l'article 145 del reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

SegonSegonSegonSegon....    Adjudicar a l'empresa SECESECESECESECE    ((((SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONESSOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONESSOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONESSOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES    
ELÉCTRICASELÉCTRICASELÉCTRICASELÉCTRICAS     ))))    SSSS....AAAA        amb CIF A- 08001182,del contracte mixt  per la prestació del servei de 
conservació i manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, per un termini de 48 
mesos i per un import màxim de  2.845.868,04 euros més 597.632,29 euros en concepte d'IVA, el que 
fa un total de 3.443.500,33 euros .El desglòs de l'import total es el següent:

P1: Import de la prestació del servei de control de funcionament i manteniment de l 'enllumenat exterior 
per als 4 anys del període executiu: 1.309.012,28 €, IVA exclòs.
P2: Import màxim de la prestació de treballs relacionats per als 4 anys de període executiu : 
465.785,12 euros, IVA exclòs, d'acord amb els preus unitaris reflectits a la seva oferta .
P3: Import màxim de la prestació de inversions i reposició de materials per als 4 anys del període 
executiu: 1.071.070,64 euros, IVA exclòs, d'acord amb els preus unitaris reflectits a la seva oferta .

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i les 
següents anualitats i partides pressupostàries: 

Imports (IVA inclòs)Partida 
pressupostària 2013

(octubre/desembre)
2014

(gener/desembre)
2015

(gener/desembre)
2016

(gener/desembre)
2017

(gener/setembre)
H311.16510.21000 122.330,07 € 487.700,99 € 487.700,99 € 487.700,99 € 365.775,76 €
H311.16510.22112 75.000 € 247.917,75 € 247.917,75 € 247.917,75 € 185.938,30 €
H311.16510.22702 1.500 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 4.500 €
H311.16510.61901 300.000 € 0 0 0 0
H241.92910.22609 175 € 700 € 700 € 700 € 525 €
H231.92420.22609 3.300 € 13.200 € 13.200 € 13.200 € 9.900 €
H431.33810.22609 0 23.000 € 23.000 € 23.000 € 23.000 €
H431.33820.22609 0 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €
TOTAL PER ANY 502.305,07 € 782.518,74 € 782.518,74 € 782.518,74 € 593.639,06 €
TOTAL PERIODE EXECUTIU                           2.845.868,04     € +   597.632,29€ d'IVA (21%)  =  3.443.500,33 €

TercerTercerTercerTercer ....  Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini màxim de  5 dies 
naturals posteriors als 15 dies hàbils a comptar des del següent a la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació definitiva, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars .

QuartQuartQuartQuart. Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant 
de l'òrgan de contractació ,d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP.  L'anunci de 
formalització de contracte es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el BOE, en el 
BOP i en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Liquidar a l'empresa SECE (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS ) S.A  la quantitat de 1.340,63 euros en concepte de despeses de publicitat del 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, convocat per a adjudicar el contracte mixte per 
a la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de 
Granollers , d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, que regeix aquest expedient, 
i que haurà d'efectuar el pagament a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers, ubicat a 
l'edifici municipal del carrer Sant Josep, 7 2a. planta, en el termini de quinze dies.

SisèSisèSisèSisè....Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes de 
l'Ajuntament de Granollers.

SetèSetèSetèSetè.... Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicataries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 30 de setembre de 2013 per les dependències de 
l'Oficina Central de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament.



VuitèVuitèVuitèVuitè....     Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que  es 
confeccionin els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el segon punt 
d'aquest acord.

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, farà la presentació d'aquest punt el regidor de Serveis, Juanma Segovia. Endavant 
senyor Segovia,

Senyor Segovia:
En el pasado pleno municipal del mes de abril aprobamos el pliego de condiciones técnicas para 
licitar el mantenimiento del alumbrado público en nuestra ciudad. En él, durante mi intervención, hice 
un breve repaso a las características más destacables:
En primer lugar su duración, 4 años con la posibilidad de prorrogar por dos años más. La segunda es 
que se licitaba por separado del mantenimiento de las dependencias. A diferencia del sistema actual.
Destaqué también los tres conceptos en los que se dividen los trabajos a realizar que recuerdo , eran:
Prestación 1: Control de funcionamiento y trabajos de mantenimiento:
Que hace referencia a los trabajos con material, mano de obra y medios incluidos. Y son, por ejemplo,
La Vigilancia de las instalaciones. Reparación de averías. Control del consumo energético, del 
régimen horario de funcionamiento, etc.
Para esta prestación, en el conjunto de los cuatro años de duración del contrato, está prevista, como 
decía la señora Secretaria, una dotación de 1.537.765'35€ más IVA.
La Prestación 2: Trabajos relacionados con el alumbrado público. Que incluye los precios para cuando 
se produzcan trabajos relacionados con el servicio . 
De manera resumida entrarían en esta prestación los trabajos siguientes:
Averías/anomalías causadas por terceros, por ejemplo vandalismo, accidentes de tráfico, obras de 
otras empresas, etc.
Averías/anomalías causadas por el desgaste sufrido por el paso del tiempo de los materiales o 
elementos que constituyen la red a mantener.
Peticiones de trabajos: desplazamientos para apertura de vados, derrumbes, etc.
Para esta prestación estaba previsto un importe máximo de 465.785'12€ más IVA
Y por último para la Prestación 3: Trabajos de inversión y reposición de material, el nuevo contrato 
incluye una parte importante de inversiones a realizar relativas a :
1. Reconducir los defectos relativos a la seguridad eléctrica .
2. Inversión para conseguir ahorro energético y económico.
3. O Cambio masivo de todas las lámparas de la ciudad, con el objetivo de remontar la situación 
actual en la que se ha agotado su vida útil. Entre otras cosas. 
Para esta prestación, decía que la previsión máxima es de 1.071.070'64€. 
Así pues, el presupuesto máximo de contratación para el periodo de duración del contrato, para los 4 
años, para la ejecución del mismo, era de 3.074.621'11€ más IVA.
Llegado a este punto, si que quisiera matizar o, quizás la palabra no es exacta, desmentir alguna de 
las cosas que se han venido publicando en algún medio de comunicación y que puede llevar a 
equívoco.  En concreto la afirmación de que “Granollers destina 1'3 millones de euros a cambiar todas 
las farolas de la ciudad”. Lo que dije en ese pleno y repito, es que de este millón trescientos mil euros, 
se dedicaría una parte a mejorar la seguridad eléctrica de las instalaciones. Concretamente más de 
328.475€. También se dedica más de 100.000€ para poder realizar la tele-lectura de los contadores 
eléctricos de los cuadros. Y que el resto 900.000 se dedicaría a mejorar la eficiencia energética de las 
luminarias del sistema de alumbrado. Bien reduciendo la potencia o bien cambiando la lámpara 
porque su vida útil ya ha llegado a su fin.
Pues bien, durante este proceso de licitación se han presentado un total de 10 empresas: 
Fomento, Boquet, SECE, Imes Api, Etra-Bonal, UTE Sice- Abolafio, UTE Rubatec- Atrian, Aluvisa, 
Elecnor y Mercader.
Y como decía la señora Secretaria estas dos últimas finalmente fueron excluidas por falta de 
documentación. 
Del resto y una vez analizadas las diferentes ofertas presentadas, y según propone la Mesa de 
Contratación la que obtiene una mejor puntuación ha sido la empresa SECE (Sociedad Española de 



Construcciones Eléctricas) con un total de 94'34 puntos sobre un total de 100.
Se trata de una empresa centenaria con un reconocido prestigio dentro del sector. Que presta sus 
servicios entre otras ciudades en Barcelona, Badalona, Manresa, Tarragona, Terrassa o Girona por 
citar unos ejemplos.
Como puntos a destacar de la oferta ganadora resaltaría:
En cuanto a la propuesta económica, del P1, en el que el presupuesto de licitación máximo para los 
cuatro años era de 1.537.765'35€ oferta una cantidad de 1.309.012'28€. Es decir 228.753€ menos. Lo 
que representa una baja del 14'88%. 
En cuanto a los precios P2 y P3, la oferta realiza bajas sobre los precios unitarios que serán los que 
se aplicarán sobre las operaciones que finalmente se vayan realizando . 
A modo de ejemplo: en lámparas, equipos e iluminarias, hay unas bajas del 35%. En la mejora de la 
seguridad en las instalaciones al Reglamento de Baja Tensión un 41%. O en la tele-lectura un 20%.
Decir también que todas las mejoras previstas en el pliego han sido aceptadas por la empresa. Estas 
mejoras, les recuerdo, eran por ejemplo la aceptación de las mediciones para la puesta a norma de 
las instalaciones, la instalación de 80 luminarias tipo LED con sistema de detección de presencia, o la 
instalación de 400 puntos de control individual.
Decir también que en dicho pleno y satisfaciendo la petición del grupo municipal de CiU y en la que 
sustentó el sentido de su voto en la falta de una auditoría lumínica, procedimos a encargar dicha 
auditoría y nos comprometimos a que estuviese realizada antes de la adjudicación . 
Transcurrido este tiempo, les puedo decir y como pudieron comprobar en la correspondiente comisión 
informativa que disponemos del documento básico de esta auditoría, que nos ayudará en la toma de 
decisiones para la renovación de instalaciones que se plantean en el pliego . Ya que nos indica cuál es 
la cantidad de luz que precisa cada calle o espacio público en función de su uso y tránsito de 
personas y/o vehículos.
En ella, cabe destacar que el nivel de iluminación de la superficie de la ciudad, se encuentra en un 
nivel alto, es decir más iluminación de la requerida según la normativa en un total del 31'29% de los 
casos.
Dicho documento también nos dice que con un objetivo de encajar el 80% de la superficie iluminada 
dentro del margen de valores correctos, se conseguirá un ahorro adicional del orden de 68.000€ 
anuales. Como ve, no es un recorrido de ahorro excepcional ya que las medidas de ahorro que se han 
ido adoptando hasta la fecha, han conseguido que el gasto de consumo energético se haya reducido 
de manera muy significativa en unos 175.000€/año. 
Donde sí que será un salto cualitativo es en la uniformidad del alumbrado en aquellas zonas que se 
han apagado puntos de luz de manera selectiva.
En resumen, con todo esto está previsto que al finalizar este contrato estén:
Todas las instalaciones (cuadros, cables, puntos de luz, etc.) cumpliendo la normativa vigente. Toda 
la ciudad con las lámparas nuevas, ya que una gran cantidad de ellas han pasado de su vida útil y no 
iluminan todo lo que debieran. Y por tanto con un nivel de luz óptimo. Y repito, eso no quiere decir que 
destinemos 1.300.000€ a cambiar farolas. Sino a hacer el alumbrado más eficiente como he explicado 
anteriormente.
Y todo ello con el dinero que actualmente destinamos en el presupuesto, y a la vez generando un 
ahorro aproximado de unos 70.000€ anuales en consumo eléctrico...

Alcalde president:
La regidora de Salut ...

Senyor Segovia:
...Cuida de la salud de los compañeros.
Por tanto, esperamos que el desarrollo del contrato se realice de forma satisfactoria a partir del 
próximo 1 de octubre que es cuando debe de entrar en vigor este contrato. Y que al término del 
mismo, nuestra ciudad disponga de un alumbrado moderno, eficiente y acorde a las normativas que 
van en la línea de ajustar la prestación de un servicio básico como es el alumbrado a las necesidades 
reales de la ciudad. 
“Luz sí, pero la justa y necesaria. Cuando haga falta y nada más que donde haga falta”. Esta es la 
sentencia que se hacía en los congresos en los que se analizaba hacia donde debían dirigirse las 
políticas energéticas de las ciudades.
Y por último, no quisiera acabar mi intervención, y también es reiterativa, sin agradecer a todas las 



empresas que se han presentado sus ofertas ya que nos han permitido también ver nuevas ideas para 
futuros concursos.
Como también quiero agradecer de nuevo el excelente trabajo realizado a los técnicos de la casa, 
Servei de Contractació, Àrea econòmica, Intervenció y Secretaria, y de una manera muy especial, 
permítanme, a los de l'Àrea de Serveis Municipals.

Alcalde president:
Moltes gràcies, una mica d'aigua? Bé, aquí no hi ha preguntes anunciades, ni intervencions millor dit, 
ningú ha demanat fer ús de la paraula, sí que s'ha demanat votació,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        14141414 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    10101010 CIUCIUCIUCIU::::    5555 PPPPPPPP::::    4444 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Passem al següent punt de l'ordre del dia, en el que es proposa aprovar inicialment el Reglament de 
règim d'us dels horts de titularitat municipal , senyora Secretària endavant,

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM D''''ÚS DELSÚS DELSÚS DELSÚS DELS    
HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER LHORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER LHORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER LHORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS D''''ÚSÚSÚSÚS    
PRIVATIU DE DOMINI PÚBLICPRIVATIU DE DOMINI PÚBLICPRIVATIU DE DOMINI PÚBLICPRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC

La Comissió de Govern en la sessió celebrada el dia 27 de juliol de 1999, va aprovar inicialment el 
"Reglament sobre la concessió d'ús privatiu de terrenys de domini públic per a horts familiars", a 
l'avinguda de Sant Julià de Granollers, i que un cop realitzat el tràmit preceptiu d'informació pública 
sense que es presentés cap al�legació, l'acord anterior es va esdevenir definitiu publicant-se el seu 
text íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona , número 54 de 3 de març de 2000. 

Transcorreguts 14 anys des de l'aprovació de l'esmentat Reglament i havent-se detectat una nova 
demanda social per al conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, així com canvis substancials 
tant pel que fa a la configuració com als subministraments, manteniment i gestió de la zona d'horts 
municipals:

- 2007: construcció d'una xarxa de reg i subdividida en 6 sectors.
- 2008: construcció del segon vial de l 'Avinguda Sant Julià. 

A conseqüència d'aquesta obra: es redueix el nombre de parcel�les disponibles de les 128 inicials 
a les 99 actuals, i es modifica la ubicació de la bassa de distribució d'aigua, la caseta de bombes, i 
alguns grups d'armaris-magatzem. 

La tècnica de Medi Ambient ha emès informe on proposa l'aprovació d'un nou "Reglament de règimReglament de règimReglament de règimReglament de règim    
dddd''''ús dels horts de titularitat municipal i per a lús dels horts de titularitat municipal i per a lús dels horts de titularitat municipal i per a lús dels horts de titularitat municipal i per a l''''atorgament datorgament datorgament datorgament d''''autoritzacions dautoritzacions dautoritzacions dautoritzacions d''''ús privatiuús privatiuús privatiuús privatiu" en 
substitució de l'anterior Reglament.  Els principals objectius d'aquest nou Reglament són: 
- Incorporar nous criteris socialscriteris socialscriteris socialscriteris socials a les noves sol�licitudsnoves sol�licitudsnoves sol�licitudsnoves sol�licituds: atur, incapacitats temporals, sense 

prestació de pensions, rendes de suficiència, col�lectius amb risc d'exclusió social i altres.
- Crear una Associació de persones hortolanesAssociació de persones hortolanesAssociació de persones hortolanesAssociació de persones hortolanes, on s'integraran totes les persones adjudicatàries i 

amb l'objectiu de conservar i millorar la zona. 
- Definir les condicions dcondicions dcondicions dcondicions d''''úsúsúsús de les parcel�les. DretsDretsDretsDrets,,,,    deures i prohibicionsdeures i prohibicionsdeures i prohibicionsdeures i prohibicions de males pràctiques, que 



seran controlats i en cas d'incompliment causa de la baixa en l'autorització atorgada.
- Incorporar    nou règim econòmicnou règim econòmicnou règim econòmicnou règim econòmic  de les autoritzacions. 

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

L'article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals, en relació a l'art 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix el règim aplicable al 
procediment a seguir per l'aprovació i modificació de les ordenances locals .

És competència plenària indelegable l'adopció del present acord de conformitat amb allò que disposa 
l'article 52.4 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 procediment d'aprovació de la modificació de les ordenances locals exigeix l'aprovació inicial, la 
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l'article 178 .1) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, disposa l'aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap 
reclamació ni al�legació durant la informació pública subsegüent a l 'aprovació inicial.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Deixar sense efectes el Reglament sobre la concessió d'ús privatiu de terrenys de domini 
públic per a horts familiars de Granollers aprovat per la Comissió de Govern en la sessió celebrada el 
dia 27 de juliol de 1999 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 54 de 3 de 
març de 2000 el text íntegre de l'esmentat Reglament.

SegonSegonSegonSegon:::: Aprovar inicialment el Reglament de règim dReglament de règim dReglament de règim dReglament de règim d''''ús dels horts de titularitat municipal i per aús dels horts de titularitat municipal i per aús dels horts de titularitat municipal i per aús dels horts de titularitat municipal i per a    
llll''''atorgament datorgament datorgament datorgament d''''autoritzacions dautoritzacions dautoritzacions dautoritzacions d''''ús privatiuús privatiuús privatiuús privatiu de Granollers, en substitució de l'anterior Reglament 
aprovat per la Comissió de Govern el 27 de juliol de 1999, i que es transcriu a continuació:

""""REGLAMENT DE RÈGIM DREGLAMENT DE RÈGIM DREGLAMENT DE RÈGIM DREGLAMENT DE RÈGIM D''''ÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PERÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PERÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PERÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER    
LLLL''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D ''''AUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS DAUTORITZACIONS D ''''ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLICÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLICÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLICÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents

L'Ajuntament de Granollers és l'administració propietària dels terrenys destinats a horts, situats entre 
el carrer Guglielmo Marconi i el Passeig Fluvial del marge dret del riu Congost, i delimitats entre el 
camí de Can Ninou i els Pescadors. 

Aquesta zona d'horts municipals disposa d'un espai de 35.000 m
2
, distribuït en parcel�les i que inclou 

el següent conjunt d'elements: un pou, una bassa per a la distribució de l'aigua de reg, una xarxa de 
reg subdividida en sectors, una caseta d'ubicació de bombes i quadres de comandament, un conjunt 
d'armaris-magatzem agrupats en 4 porxos, diverses zones de descans comunes, una xarxa de camins 
per a la circulació interna i una font. 

L'ús al qual es destinaran les parcel�les serà exclusivament per al conreu de plantes hortícoles amb 
destinació a l'autoconsum, admetent-se, com a única excepció el cultiu de plantes de jardineria, soles 
o bé com a complement del conreu hortícola, però en cap cas serà admesa la cria de qualsevol 
espècie de bestiar.

Les persones usuàries dels horts s'organitzaran en una associació per tal de disposar d'un ens que 
vetlli per la conservació i millora de les instal�lacions i arbitri en primera instància aquelles 
controvèrsies que es generin entre els usuaris, per la qual cosa podrà establir procediments de règim 
intern. Totes les persones físiques i jurídiques a qui l'Ajuntament atorga una autorització d'ús privatiu 
d'una parcel�la d'horts seran automàticament membres de l'associació. 

ArticleArticleArticleArticle     1111....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic de les autoritzacions d'ús privatiu del domini 
públic atorgades per l'Ajuntament sobre horts de titularitat municipal al terme de Granollers, 



exclusivament per al seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i 
deures a complir per les persones beneficiàries d'aquestes autoritzacions i el règim de licitació i 
adjudicació de les mateixes.

ArticleArticleArticleArticle     2222....    Àmbit dÀmbit dÀmbit dÀmbit d ''''aplicacióaplicacióaplicacióaplicació
Persones físiques, entitats dedicades a la promoció de varietats agrícoles tradicionals i altres entitats 
del tercer sector social, que treballen de manera prioritària amb col�lectius en situació o risc d'exclusió 
social.  

L'Ajuntament de Granollers disposarà de forma permanent de 3 parcel�les a la zona d'horts municipals 
finalitats sociosanitàries i educatives en benefici dels ciutadans de Granollers .    

ArticleArticleArticleArticle     3333....    Associació de persones hortolanesAssociació de persones hortolanesAssociació de persones hortolanesAssociació de persones hortolanes     
En el termini de 3 mesos a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, haurà de constituir-se una 
associació on hauran d'integrar-se totes les persones adjudicatàries de parcel�les d 'horts municipals.

L'associació regularà les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 
de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.

L'associació haurà de vetllar per la conservació i millora de totes les instal�lacions, tant d'ús individual 
com col�lectiu, i recolzar i portar a bon fi les iniciatives de la zona d 'horts municipals.

Administrarà i representarà l'associació una Junta de Coordinació, que estarà formada, com a mínim 
per: el/la President /a; el/la Vice-president/a; el/la Secretari /a; el /la Tresorer/a; i un representant de 
cadascun dels sectors de reg existents. L'elecció dels membres de la Junta de Coordinació es farà per 
votació de l'Assemblea General, i es triarà cada càrrec de forma independent.

En els estatuts de l'associació es detallaran tots aquells els aspectes relatius a la denominació, els 
fins i el domicili; els membres, drets i obligacions; els òrgans de govern i funcions; el règim interior; el 
règim econòmic; l'arbitratge de conflictes; i la dissolució. 

ArticleArticleArticleArticle     4444....    Naturalesa jurídica de lNaturalesa jurídica de lNaturalesa jurídica de lNaturalesa jurídica de l ''''autoritzacióautoritzacióautoritzacióautorització
Les autoritzacions municipals atorgades en virtut d'aquest Reglament tindran la naturalesa d'ús 
privatiu del domini públic, regulat per l'article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat 
pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.

Aquesta autorització s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici d'altri, i per tant, no suposa 
la transmissió del domini de la parcel�la d'hort utilitzada, que continuarà essent propietat de 
l'Ajuntament de Granollers, tant pel que fa al terreny com a totes les instal�lacions existents en el 
moment d'atorgament de l'autorització, i també de les que les diferents persones usuàries o 
associacions que es constitueixin realitzin , que quedaran unides de manera permanent a la parcel�la.

La persona adjudicatària solament tindrà la possessió precària de l'hort municipal que se li assigni pel 
termini que es determini i en els termes que preveu la llicència o document de formalització de 
l'adjudicació i resta d'articles d'aquest reglament.

Les autoritzacions atorgades tenen caràcter personal, i en cap cas els titulars no podran cedir, alienar, 
gravar o disposar, a tall onerós o gratuït, els drets que es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre-la 
a tercers.

ArticleArticleArticleArticle     5555....    Drets de les persones usuàriesDrets de les persones usuàriesDrets de les persones usuàriesDrets de les persones usuàries

L'ús de les parcel�les i el conjunt d'elements de la zona d'horts municipals, per part de les persones 
usuàries, haurà de seguir les instruccions descrites en la present normativa, així com la pròpia de 
règim intern que estableixi l 'Associació de persones hortolanes. De manera genèrica es permetrà:

a) La disponibilitat d'una parcel�la per dedicar-la a conreus de plantes hortícoles amb destí a 
l'autoconsum, que podrà tenir una superfície mínima de 50 m

2
 i màxima de 100 m

2
. 

  

b) La disponibilitat d'armaris-magatzem per guardar-hi els estris i eines necessàries pel cultiu de les 
parcel�les, localitzats en 4 porxos.



c) L'accés a la xarxa de reg per degoteig de la parcel�la i la font per a consum humà, situada en una 
zona comuna.

d) La disponibilitat de compostadors per a la valorització dels residus orgànics d'origen vegetal, 
procedents del conreu de les parcel�les.  

e) L'ús dels accessos, camins interiors i zones de descans comunes que s'estableixin.

ArticleArticleArticleArticle     6666....    Deures de les persones usuàriesDeures de les persones usuàriesDeures de les persones usuàriesDeures de les persones usuàries     
L'ús de les parcel�les i el conjunt d'elements de la zona d'horts municipals per part de les persones 
usuàries s'haurà d'ajustar a les següents condicions:
a) Vetllar pel bon ús dels terrenys, els camins, la xarxa de reg, i altres instal�lacions del sector, amb 

tota diligència i respondre econòmicament de tots els danys que ocasioni els seu mal ús .
b) Destinar els terrenys al conreu de plantes hortícoles, a excepció de la plantació de qualsevol tipus 

d'arbrat. 
c) No utilitzar maquinària o productes químics (adobs o tractaments fitosanitaris aplicats 

inadequadament) que puguin afectar a les parcel�les veïnes o causar danys als conreus, xarxa de 
reg o al medi ambient en general.

d) Valoritzar les restes orgàniques d'origen vegetal procedents del conreu, el manteniment o el 
desbrossat de cadascuna de les parcel�les per mitjà de l 'ús dels compostadors, ubicats a l'efecte. 

e) La persona adjudicatària és la responsable del manteniment en perfecte estat de totes les 
instal�lacions, en especial de la xarxa de reg, amb l'obligació d'avisar immediatament als 
responsables de l'Associació o a l'Ajuntament de Granollers de qualsevol avaria.

f) En el desenvolupament de la tasca de conreu, la persona usuària haurà de respectar l'activitat de 
la resta d'usuaris.

g) L'activitat de la persona usuària s'efectuarà tan sols dins de la parcel�la adjudicada, delimitada per 
les fites en els vèrtexs, que no podran ser mogudes de lloc sota cap pretext i restant expressament 
prohibida l'activitat en qualsevol altre lloc de la finca .

h) Cada hort haurà de ser treballat personalment per la persona adjudicatària, llevat dels casos 
d'adjudicació a col�lectius, i no podrà ser traspassat ni cedit per qualsevol títol a tercers .

i) La persona adjudicatària és la responsable del manteniment en actiu del conreu i la cura de la 
parcel�la. En cas d'impossibilitat temporal, que no podrà allargar més de 3 mesos, la persona 
adjudicatària haurà de comunicar aquesta circumstància a l'Ajuntament, tal com s'especifica a 
l'article 10 d'aquest Reglament. L'Ajuntament podrà iniciar la revocació de l'autorització atorgada si 
els serveis tècnics informen sobre el seu abandonament per un període superior als  3 mesos.

j) El pagament de la taxa anual per al manteniment dels serveis comuns de la zona d'horts 
municipals. 

És terminantment prohibit de: 
a) Realitzar cap mena d'obra, la instal�lació de cap tipus de nova tanca, separació o caseta.
b) Acumular i/o abandonar qualsevol material o residu, ja sigui dins o fora de la parcel�la o de l'àmbit 

de la zona destinada a horts familiars.
c) Acumular qualsevol tipus d'objecte (material d'obra, mobiliari, fora d'ús etc.), susceptible d'alterar 

l'estètica del sector.
d) Fer foc a les parcel�les i tota la zona d'horts familiars, i cremar qualsevol tipus de material o residu, 

incloses restes de desbrossades, conreu o collites (no recollida en l'actual reglament).
e) Manipular la xarxa general de reg, així com modificar i no ajustar-se a les prescripcions del tipus de 

canonada de degoteig. 
f) Disposar de cap tipus de bestiar a la parcel�la ni a tota la zona d'horts familiars. Si l'usuari va 

acompanyat de gossos, caldrà que els mantingui dins del seu hort, per tal que no molesti a tercers 
ni causi danys als altres horts veïns i no podran restar mai sols en absència de l 'usuari. 

g) Conrear fora de les zones delimitades com a parcel�les. 
h) Ocupar cap zona de camins de circulació i altres espais d 'ús comú.
i) Alterar els camins i les zones de pas entre les parcel�les .  
h) Conrear més d'una parcel�la per part d'un mateix usuari, o sotsarrendar el seu conreu per part de 

l'adjudicatari a tercers.

Qualsevol incompliment de les anteriors condicions d'ús i prohibicions per part de les persones  
usuàries serà objecte de revocació de les pertinents autoritzacions, d'acord amb l'establert en l'article 
11 d'aquest Reglament. 
 
ArticleArticleArticleArticle     7777....    Competències de lCompetències de lCompetències de lCompetències de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers     
Seran competències de l'Ajuntament de Granollers:



a) Fixar les condicions generals de l 'ús.
b) Modificar els límits de les parcel�les, els traçats dels camins i les instal�lacions de reg i altres 

serveis de la zona d'horts municipals.
c) Fixar la taxa anual per al manteniment dels serveis comuns, a satisfer per les persones 

adjudicatàries. Anualment, l'Ajuntament farà públic el cost dels serveis comuns de la zona d'horts 
municipals i,  d'acord amb aquest, establirà l'import de la taxa per al manteniment de la zona. 
L'Ajuntament girarà una vegada l'any la taxa de manteniment de la zona a totes les persones 
adjudicatàries de les parcel�les d'horts municipals.

d) Vetllar per un adequat ús de les parcel�les i el conjunt d 'elements de la zona d'horts municipals.
e) Imposar sancions, prèvia audiència als interessats. 
f) Resoldre totes aquelles qüestions que siguin plantejades i que no estiguin previstes en el present 

document.
g) La revocació de les autoritzacions d'ús.
h) La selecció de les persones adjudicatàries de les parcel�les d'horts, d'acord amb el procediment 

fixat en l'article 9 del present Reglament. 
i) La inspecció i el control de la zona.

ArticleArticleArticleArticle     8888....    Condicions de les persones sol�licitantsCondicions de les persones sol�licitantsCondicions de les persones sol�licitantsCondicions de les persones sol�licitants
Per poder optar a l'adjudicació d'una parcel�la de la zona d'horts municipals, les persones sol�licitants 
hauran d'estar empadronades al municipi de Granollers, com a residents. El procediment d'adjudicació 
s'establirà mitjançant un sistema de barems que permetrà puntuar cada nova sol�licitud, d'acord amb 
els criteris establerts en l 'article 9, apartat e. 

Podrà també optar a l'adjudicació una entitat, sempre i quan tingui local social a Granollers i acrediti 
les finalitats esmentades a l'article 2 del present Reglament, mitjançant la presentació dels seus 
estatuts. En aquest cas, caldrà la designació d'una persona física responsable de l'entitat, amb la que 
es mantindran totes les relacions derivades de l'adjudicació i que es farà responsable del compliment 
d'aquest Reglament.

ArticleArticleArticleArticle     9999....    Procediment de seleccióProcediment de seleccióProcediment de seleccióProcediment de selecció
a) Sistema d'adjudicació.
Les autoritzacions d'ús privatiu amb instal�lacions no permanents, s'atorgaran a través d'un concurs 
públic entre tots els sol�licitants que reuneixin els requisits específics. En cas d'empat en la puntuació, 
s'aplicarà el règim de concurrència competitiva de les sol�licituds presentades .

b) Publicitat.
Una vegada l'any i d'acord amb la disponibilitat de parcel�les lliures, l'Ajuntament obrirà la 
convocatòria per a la sol�licitud d'autoritzacions d'ús privatiu de parcel�les d'horts de titularitat 
municipal. Es donarà publicitat de la convocatòria mitjançant exposició pública al tauler d'edictes de 
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i el   tauler d'anuncis de la 
zona d'horts municipals. 

c) Termini de presentació de sol�licituds.
Dins del termini assenyalat en l'anunci de la convocatòria, les sol�licituds, en el model oficial que es 
facilitarà, s'hauran de presentar en el Registre d'entrada de l'Ajuntament de Granollers, amb la 
documentació acreditadora de les circumstàncies al�legades.

d) Tramitació.
El Servei de Medi Ambient i Espais Verds avaluarà les sol�licituds rebudes i emetrà un informe 
proposant la relació de persones adjudicatàries d'autoritzacions d'ús privatiu, d'acord amb el 
compliment dels requisits i la puntuació establerta en els articles 8 i 9 del present Reglament.  Aquest 
informe també proposarà la relació de sol�licituds desestimades per no acomplir els requisits exigits, i 
aquelles que tot i haver estat admeses, per manca de disponibilitat de parcel�les lliures passen a 
formar part de la llista d'espera.
Una comissió municipal ratificarà aquest informe i requerirà, si cal aclariments o la presentació de 
documentació complementària. La comissió estarà integrada pel Regidor de Medi Ambient i Espais 
Verds, el Cap de Servei de Medi Ambient i Espais Verds i un tècnic municipal . 

e) Adjudicació.
L'Alcalde, o regidor en qui delegui, a la vista de la proposta de la Comissió adjudicarà les parcel�les .
El procediment d'adjudicació s'establirà mitjançant un sistema de barems que permetrà, elaborar la 



puntuació de cada nova sol�licitud d'acord amb els criteris següents:
1. Persones que acreditin ser usuaris d'una parcel�la de la zona d'horts municipals de Granollers, i 

apliquin bones pràctiques en el conreu de la mateixa: 15151515    puntspuntspuntspunts. Aquest requisit s'acreditarà amb 
l'emissió d'un informe de valoració per part del Servei de Medi Ambient i Espais Verds.   

2. Persones en situació d'atur: 2222    puntspuntspuntspunts. Caldrà acreditar-ho documentalment, aportant el corresponent 
certificat de l'INEM. 

3. Persones en situació d'incapacitat: 2222    puntspuntspuntspunts.... Caldrà acreditar-ho documentalment, aportant el 
corresponent certificat de l'Institut de la Seguretat Social. 

4. Persones que no reben prestacions de la modalitat contributiva o no contributiva o bé pensions a 
càrrec de qualsevol dels règims integrats en el Sistema de Seguretat Social: 4444    puntspuntspuntspunts. Caldrà 
acreditar-ho documentalment, aportant el corresponent certificat de l'Institut de la Seguretat Social. 

5. Ingressos econòmics que percep la unitat familiar o convivencial :
• Fins a l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC): 3333    puntspuntspuntspunts.
• Per sobre de l'IRSC: 2222    puntspuntspuntspunts.
• Fins a 2 vegades l'IRSC: 1111    puntspuntspuntspunts.

S'aplicarà l'increment d'un punt per cada càrrega familiar acreditada. Als efectes d'aquest apartat la 
càrrega familiar requereix convivència amb la persona beneficiària , i tindran aquesta consideració: 
• Fills o filles menors, i fills o filles majors d'edat si tenen reconegut un grau de discapacitat igual 
o superior al 65%.
• Fills o filles majors d'edat fins a 21 anys i que els seus ingressos no siguin superiors a l'IRSC 
anual vigent en el moment de la sol�licitud.
• Persones majors de 65 anys dins el primer grau de consanguinitat o afinitat i que tenen 
ingressos iguals o inferiors a l 'IRSC anual vigent en el moment de la sol�licitud.

6. Raons especials a valorar, com ésser entitats dedicades a la promoció de varietats agrícoles 
tradicionals i entitats del tercer sector social, que treballen de manera prioritària amb col�lectius en 
situació o risc d'exclusió social: fins a 5555    puntspuntspuntspunts.

La relació definitiva de persones adjudicatàries, sol�licituds no admeses i llista d'espera, es publicarà 
tauler d'edictes de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i el 
tauler d'anuncis de la zona d'horts municipals. Les autoritzacions d'ús privatiu de parcel�les d'horts de 
titularitat municipal es notificaran individualment .

f) Distribució de parcel�les.
La distribució de parcel�les entre les persones adjudicatàries la realitzarà l'Ajuntament. La selecció es 
farà per ordre de puntuació i en funció de la numeració de les parcel�les vacants . 

g) Lliurament d'autoritzacions.
Les persones adjudicatàries hauran de recollir els títols administratius justificadors del seu dret, en el 
termini que s'assenyali. De no fer-ho així, caducarà el seu dret i la parcel�la serà adjudicada a un 
suplent, per ordre de puntuació.

h) Llista d'espera 
Les persones que no resultin adjudicatàries d'una parcel�la, tot i haver estat admeses les seves 
sol�licituds a la convocatòria, passaran a formar part d'una única llista d'espera, que es generarà, en 
ordre ascendent, a partir de la puntuació atorgada pel sistema de barems. La llista es crea en previsió 
de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en les parcel�les d'horts municipals, una vegada 
resolts els expedients administratius d'extinció de les autoritzacions d'ús privatiu vigents, en aplicació 
de les causes previstes en aquest Reglament.

Aquesta llista d'espera es mantindrà en vigor fins a l'obertura d'un nou procediment administratiu 
d'atorgament d'autoritzacions municipals.

ArticleArticleArticleArticle     10101010....    Termini de lTermini de lTermini de lTermini de l ''''autorització dautorització dautorització dautorització d ''''úsúsúsús
L'autorització per l'ús de cadascun dels horts tindrà una durada màxima de dos (2) anys. El titular 
podrà demanar, amb una antelació d'un (1) mes, la renovació de l'autorització. Si l'Ajuntament de 
Granollers no resol expressament atorgant un nou termini, la renovació s'entendrà estimada 
mitjançant l'emissió per part de l'Ajuntament d'un informe tècnic favorable, i restarà automàticament 
renovada pel mateix termini que fou atorgada l'autorització inicial.



En cas que l'informe tècnic proposi l'adopció de mesures correctores, la renovació de la sol�licitud no 
s'entendrà estimada fins a la seva adopció i l'emissió d'un nou informe favorable per part dels serveis 
tècnics de l'Ajuntament. 

En el cas que un hort quedi sense treballar més de 3 mesos per part de la persona adjudicatària, 
sense que hi hagi una comunicació per escrit, expressa i motivada a l'Ajuntament de Granollers, 
aquest quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada resolt el títol administratiu, segons 
preveu aquest Reglament.

Passat el termini de 6 anys l'Ajuntament revisarà les condicions de l 'autorització inicial de la parcel�la . 

ArticleArticleArticleArticle     11111111....    Revocació de lRevocació de lRevocació de lRevocació de l ''''autoritzacióautoritzacióautoritzacióautorització
L'autorització d'ús serà revocada per qualsevol dels següents motius:
a) Desaparició de les circumstàncies que varen motivar l 'atorgament de l'autorització.
b) Incompliment dels deures de les persones usuàries establerts en l'article 6 del present Reglament. 

Aquest incompliment serà degudament justificat mitjançant l'emissió d'un informe tècnic per part de 
l'Ajuntament, que detallarà les faltes que incorren en l'àmbit d'una determinada parcel�la. 

c) Incompatibilitat dels usos dels horts amb el planejament o amb la construcció d'infraestructures o 
equipaments d'interès social.

d) I, el que estableixi la regulació del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya .

La revocació es produirà previ expedient tramitat amb audiència als interessats . 

ArticleArticleArticleArticle     12121212....    Caducitat de lCaducitat de lCaducitat de lCaducitat de l ''''autoritzacióautoritzacióautoritzacióautorització
L'autorització caduca pels següents motius:
a) Compliment del termini d'autorització establert en l'article 10, sense haver sol�licitat nova 

autorització.
b) Renúncia o mort del titular o devolució del grup o col�lectiu .
c) Desafecció del bé per raons d'interès públic.

La caducitat opera mitjançant resolució de l 'Ajuntament dirigida a la persona adjudicatària. 

ArticleArticleArticleArticle     13131313....    Finalització de lFinalització de lFinalització de lFinalització de l ''''autoritzacióautoritzacióautoritzacióautorització
En els supòsits de caducitat o revocació, la persona titular de l'autorització està obligada a deixar lliure 
la parcel�la, en un termini màxim de trenta dies, a comptar des de la data de la notificació. Als 
esmentats efectes la persona usuària reconeix expressament la potestat de l'Ajuntament de 
Granollers per acordar i executar la finalització de l'autorització i per tant la desocupació de l'hort i 
aquesta entitat es reserva el dret a exigir el rescabalament dels danys que s'hagin pogut produir als 
terrenys o instal�lacions, tant del propi hort com de les zones comunes.

En cap cas la caducitat o revocació de l'autorització d'ús conferirà dret a indemnització, fins i tot de 
collites pendents que no puguin ser retirades per l 'usuari.

ArticleArticleArticleArticle     14141414....    PropietatPropietatPropietatPropietat
L'atorgament de l'autorització d'ús suposa el reconeixement formal per part de les persones usuàries 
del dret de propietat de l'Ajuntament de Granollers de la finca utilitzada, així com de totes les seves 
instal�lacions i vols units inseparablement als terrenys .

ArticleArticleArticleArticle     15151515....    TransmissionsTransmissionsTransmissionsTransmissions
Les persones adjudicatàries en cap cas no podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o 
gratuït, els drets que es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre-la a tercers.

En el termini màxim de quinze dies, d'ençà hagi estat efectuada l'adjudicació dels horts es podrà 
sol�licitar permutar les parcel�les concedides. Igualment amb la sol�licitud periòdica de renovació es 
podrà incorporar la sol�licitud de permutar parcel�les .

Fora d'aquest període no es pot demanar la permuta de la parcel�la de l'hort, i si aquesta es realitza, 
serà causa de revocació de l'autorització.

ArticleArticleArticleArticle     16161616....    Règim econòmic de les autoritzacionsRègim econòmic de les autoritzacionsRègim econòmic de les autoritzacionsRègim econòmic de les autoritzacions     
Els adjudicataris de les parcel�les d'horts quedaran obligats a satisfer la taxa establerta per les 



ordenances fiscals i reguladores dels preus públics, en concepte de manteniment dels serveis que 
l'Ajuntament posa a la seva disposició, com és el consum d'aigua i electricitat, la xarxa de reg, i altres 
elements que formen part del a zona d'horts municipals. 

La taxa es meritarà anualment durant la vigència de l'autorització. La manca de pagament de 
l'esmentada taxa dins el termini establert per a la seva realització facultarà l'Ajuntament a exigir-la per 
la via de constrenyiment, de conformitat amb la Llei general tributària i la resta de normativa de 
desenvolupament, sense perjudici de la potestat de revocació de la llicència que té l'Ajuntament de 
conformitat amb la base tretzena.

Les persones adjudicatàries d'un hort municipal hauran de dipositar una fiança de 60 euros, que 
hauran d'ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel�la i 
subscripció de la formalització de l'adjudicació que preveu l'article 9, dins d'un termini de quinze dies 
des de la notificació de l'adjudicació de l'autorització. L'import d'aquesta fiança s'executarà per a cobrir 
possibles danys o desperfectes, si s'escau, i es retornarà quan acabi el termini de la llicència d'ús 
privatiu de la parcel�la d'horta.

ArticleArticleArticleArticle     17171717....    Disposició addicionalDisposició addicionalDisposició addicionalDisposició addicional
L'òrgan competent per a l'adjudicació de les parcel�les podrà reservar-se l'ús d'aquelles que consideri 
necessàries per a dedicar-les directament pel seu propi interès o per atendre necessitats puntuals de 
tot ordre.

ArticleArticleArticleArticle     18181818....    Disposició finalDisposició finalDisposició finalDisposició final     
El present reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província."

TercerTercerTercerTercer :::: Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària , al web municipal i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d'al�legacions, suggeriments i reclamacions, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'article 178 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 .

QuartQuartQuartQuart:::: Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Reglament esmentat.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Aprovat definitivament el Reglament, es trametrà el text íntegre d'aquest i l'acord de la seva 
aprovació a l'Administració General de l'Estat (Delegació del Govern), a l'Administració Autonòmica 
(Generalitat de Catalunya) i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d'anuncis de la casa consistorial .

Alhora s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí Oficial de 
la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text del Reglament.

Alcalde president:
Molt bé, en farà la presentació el Regidor de Medi Ambient, el senyor Albert Camps, endavant

Senyor Camps:
Bona tarda, Alcalde. Bé, avui presentem l'aprovació inicial del nou Reglament que els propers anys ha 
de regir la zona d'horts municipals, situada al marge dret del riu Congost, en el Polígon de Sant Julià. 
Actualment l'espai té una superfície de 35.000 metres quadrats, i en la qual s'ubiquen les 99 parcel�les 
existents, destinades al conreu agrícola per l 'autoconsum.
Fent una mica d'història, la zona d'horts municipals va ser creada, com s'ha llegit, l'any 1999 en el 
context de desmantellament progressiu dels horts incontrolats que hi havia al llarg de les dues lleres 
fluvials. Les actuacions, el Parc del Congost primer, després van venir el Parc Firal, el Passeig Fluvial, 
el de la Conca del Besos, el de la Ribera, i finalment el Parc del Lledoner, van permetre recuperar per 
la ciutadania aquests espais que en part havien estat ocupats per centenars d'horts marginal. Així, els 
horts municipals nasqueren per oferir una alternativa als hortolans residents a Granollers . Primer foren 



una trentena, i amb el pas dels anys, s'han anat ocupant fins arribar a les 99 parcel�les actuals. Al llarg 
d'aquests anys, s'han anat introduint importants millores, com ara la construcció de 4 mòduls de 
magatzems, per desar-hi les eines, la construcció d'una bassa amb aigua no potable, o l' instal�lació 
d'una xarxa de reg gota a gota, entre altres actuacions.
Han passat 14 anys i els horts municipals s'han anat consolidant, i han estat exemple de referència 
per altres municipis que han implantat espais semblants al nostre. Mostra de d’importància que ha 
adquirit el tema entre els municipis catalans, és que en el sí de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, s'ha creat un grup temàtic sobre la gestió dels horts 
municipals en el qual nosaltres i participem.
La realitat, avui, tanmateix es diferent a la de fa 14 anys, per un costat ja hem posat fi a la reubicació 
dels horts incontrolats a la vora del riu Congost, per l'altre s'ha consolidat definitivament l'espai 
destinat a horts urbans després de la finalització de les obres de reurbanització de l'avinguda Sant 
Julià i carrers adjacents. I també s'ha canviat el perfil de l'usuari, d'una activitat fonamentalment de 
lleure, exercida per una persona jubilada, majoritàriament, s'ha anat afegint a aquest aspecte el de 
constituir un suport econòmic, una necessitat, per les famílies que en aquest moment pateixen els 
estralls de la crisi, per tant un canvi com comentava, en el perfil de l'usuari. Calia també doncs, 
procedir a l'actualització del Reglament, i adequar-la al nou marc normatiu, i aquest nou escenari que 
esmentàvem. D'acord amb els hortolans hem iniciat un procés de diàleg de fa aproximadament un 
any, i aquí vull agrair públicament a les persones que hi han format part d 'una Comissió que vam crear 
amb ells, hem elaborat aquesta proposta de Reglament, que avui presentem a Ple per a la seva 
aprovació inicial.
I per acabar, voldria remarcar vuit aspectes, que em sembla que són els més remarcables del nou 
Reglament: preveu la constitució d'una associació d'hortolans. Preveu l'accés a col�lectius que 
treballin a tenir horts, a col�lectius que treballin de manera prioritària en col�lectius en situació de risc 
d'exclusió social, i entitats dedicades a promoció de varietats agrícoles tradicionals, i reserva 3 
parcel�les per a l'Ajuntament amb finalitats educatives o socio-sanitàries. Delimita gradualment la 
superfície de les parcel�les entre el 50 i els 100 metres quadrats, a mesura que les parcel�les de més 
superfície vagin quedant vacants i sempre que sigui possible, la intenció es partir-les amb l'objectiu 
d’augmentar el número d'usuaris i usuàries, que pugin tenir dret a un hort, atesa la gran demanda que 
avui tenim i que té aspectes en aquest moment socio-econòmics. També estableix una quota anual 
pel sosteniment, encara que sigui testimonial, dels costos de manteniment dels horts municipals, que 
ja avanço que serà simbòlica, i que inclourem en els pressupostos del 2014. Fitxa els drets i els 
deures dels usuaris, en aquest sentit volem ser, i es vol ser, molt estricte, les persones sol�licitants 
hauran de ser empadronades a Granollers, i les entitats tenir-hi la seu social, l'objectiu d'aquest 
Reglament no és el de fer taula rassa, sinó la de mantenir els hortolans actuals i fixa una convocatòria 
anual per l'adjudicació de les parcel�les vacants, i en el Reglament es fixa el barem i els criteris que 
s'aplicaran a l’hora d'adjudicar aquestes parcel�les vacants. I per acabar, doncs l'autorització d'aquests 
horts serà renovable cada dos anys, com s'ha fet fins l'actualitat.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no hi ha sol�licitades intervencions per part de cap Grup. Sí que hi ha demanat que es 
posi a votació,

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        23232323 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    5555 PPPPPPPP::::    4444 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Molt bé, passem al punt número 9 que és un dictamen a partir del qual s'aprova un conveni entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Gestió de Residus, per tal de desplegar una 
competència de l'Ajuntament pel que fa a la gestió de voluminosos. Endavant,



9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DE CONVENI DE COL�LABORACIÓESBORRANY DE CONVENI DE COL�LABORACIÓESBORRANY DE CONVENI DE COL�LABORACIÓESBORRANY DE CONVENI DE COL�LABORACIÓ    
ENTRE LENTRE LENTRE LENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS    
DEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTAL    ,,,,    PER A EL DESPLEGAMENT PARCIAL DE LPER A EL DESPLEGAMENT PARCIAL DE LPER A EL DESPLEGAMENT PARCIAL DE LPER A EL DESPLEGAMENT PARCIAL DE L''''ATRIBUCIÓ DEATRIBUCIÓ DEATRIBUCIÓ DEATRIBUCIÓ DE    
LLLL''''EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE LEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE LEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE LEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE L''''AJUNTAMENT DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DEAJUNTAMENT DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DEAJUNTAMENT DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DEAJUNTAMENT DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE    
VOLUMINOSOS DVOLUMINOSOS DVOLUMINOSOS DVOLUMINOSOS D''''ORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LAORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LAORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LAORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA    
CESSIÓ DCESSIÓ DCESSIÓ DCESSIÓ D''''UN BÉ MOBLE AL CONSORCIUN BÉ MOBLE AL CONSORCIUN BÉ MOBLE AL CONSORCIUN BÉ MOBLE AL CONSORCI ,,,,

El CONSORCI és titular de la xarxa a la qual s’integra la deixalleria denominada Granollers Sud, 
gestionada per SAVOSA, que limita: al nord amb la part de la finca d’equipament E2 de la que se 
segrega; al sud, amb el carrer C12 o camí de can Bassa; a l’est, amb el carrer C4 o prolongació de 
l’av. Lluís Companys; i a l’oest amb el carrer C3 o prolongació de l’av. Lluís Companys.

L’AJUNTAMENT presta actualment el servei de recollida de la fracció dels voluminosos dels residus 
d’origen domèstics, de forma indirecta. 

L’AJUNTAMENT és propietari d’un bé moble denominat Roller-pack, destinat a la trituració dels 
residus esmentats.

És objecte del conveni el desplegament parcial de l’atribució de l’exercici de la competència de 
l’Ajuntament de Granollers de gestió de la fracció de voluminosos d’origen domèstic dels residus 
municipals i assimilables i la cessió d’un bé moble al Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental.

El bé moble que es cedeix mentre estigui en vigor el conveni, és un màquina Roll-Packer que va 
donar URBASER com a millora en l'oferta presentada al procediment negociat del servei de 
recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, adjudicat per acord de Ple de data 22 de gener de 
2002.

Aquesta màquina tenia un valor de 21.035,42 € en el moment de la seva instal�lació, sense cost per 
l'Ajuntament..

Per acord de la Comissió de Govern de data 8 d'abril de 2003 es va aprovar la signatura d'un 
conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Orientall per al desplegament 
parcial de l'exercici de la competència de l’Ajuntament de Granollers de gestió de la fracció de 
voluminosos d’origen domèstic dels residus municipals i assimilables i la cessió d’un bé moble: 
clàusula cinquena " L'Ajuntament cedeix de forma gratuïta al Consorci un bé moble denominat 
Roller Pack per triturar i compactar la fracció de voluminosos  ....."

D'acord amb les  estimacions de recollida de residus previstes, el cost de la recollida i tractament 
per a l'exercici 2013, serien les següents:



Existeix consignació pressupostària a la partida H311.16220.22700

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar l'esborrany de Conveni de col�laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental , per a el desplegament parcial de l'atribució de 
l'exercici de la competència de l'Ajuntament de gestió de la fracció de voluminosos d'origen domèstic 
dels residus municipals i assimilables i la cessió d'un bé moble al Consorci, d'acord amb el redactat 
següent:

""""CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    QUE TÉ PER OBJECTE ELQUE TÉ PER OBJECTE ELQUE TÉ PER OBJECTE ELQUE TÉ PER OBJECTE EL    
DESPLEGAMENT PARCIAL DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DEDESPLEGAMENT PARCIAL DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DEDESPLEGAMENT PARCIAL DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DEDESPLEGAMENT PARCIAL DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE    
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE VOLUMINOSOS D’ORIGENL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE VOLUMINOSOS D’ORIGENL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE VOLUMINOSOS D’ORIGENL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE VOLUMINOSOS D’ORIGEN    
DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA CESSIÓ D’UN BÉ MOBLE ALDOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA CESSIÓ D’UN BÉ MOBLE ALDOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA CESSIÓ D’UN BÉ MOBLE ALDOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA CESSIÓ D’UN BÉ MOBLE AL    
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALCONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALCONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALCONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

Granollers, 

R E U N I T SR E U N I T SR E U N I T SR E U N I T S

D’una part, el senyor Joan Castaño i Augé, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental, assistit pel secretari de l’entitat, senyor Jordi Vendrell i Ros.

I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, 
assistit per la secretària general accidental de la Corporació , senyora Àngels Badia i Busquets. 

I N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E N

El president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental en virtut del que disposa 
l’article 11 dels seus Estatuts.

L’alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, en virtut del que disposa l’article 21  de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Els secretaris, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.

Els compareixents es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni 
i, per aquesta raó,

M A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E N

I. Que el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, -en endavant, el CONSORCI-, 
és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local constituïda per a la creació, gestió i 
prestació de forma  unificada de les activitats i dels serveis en matèria de residus, que són de la 
competència dels ens que l’integren.

II. Que el CONSORCI gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar 
per crear i gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les seves finalitats estatutàries, per a la 
qual cosa pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim 
local.

III. Que l’Ajuntament de Granollers, -en endavant, l’AJUNTAMENT-, en sessió plenària de 10 de 
març de 1998, aprovà definitivament la constitució del CONSORCI, així com llurs Estatuts.

IV. Que Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima, -en endavant, SAVOSA-, és una 
societat de capital exclusivament de titularitat del CONSORCI, que té per objecte, entre d’altres, la 
gestió i la realització d’activitats i competències en matèria de recollida i tractament de residus .

V. Que el CONSORCI és titular de la xarxa a la qual s’integra la deixalleria denominada Granollers 



Sud, gestionada per SAVOSA, que limita: al nord amb la part de la finca d’equipament E2 de la que se 
segrega; al sud, amb el carrer C12 o camí de can Bassa; a l’est, amb el carrer C4 o prolongació de 
l’av. Lluís Companys; i a l’oest amb el carrer C3 o prolongació de l’av. Lluís Companys.

VI. Que l’AJUNTAMENT presta actualment el servei de recollida de la fracció dels voluminosos dels 
residus d’origen domèstics, de forma indirecta. 

VII. Que l’AJUNTAMENT és propietari d’un bé moble denominat Roller-pack, destinat a la trituració 
dels residus esmentats.

VIII. El 8 de maig de 2003 vam signar un conveni que tenia per objecte el desplegament parcial de 
l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Granollers de gestió de la fracció de 
voluminosos d’origen domèstic dels residus municipals i assimilables i la cessió d’un bé moble al 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i estenia els seus efectes des de l’ 1 de gener 
de 2003 i fins el 31 de desembre del 2012.  

IX. Que la Comissió Executiva del CONSORCI, en sessió de 25 de gener de 2013, va aprovar la 
formalització d’aquest conveni. 

C O N S I D E R A C I O N S     J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A C I O N S     J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A C I O N S     J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A C I O N S     J U R Í D I Q U E S

1. Els articles 26.1 de la Llei 7/1985, de 4 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LBRL), i 67 del TRLMRL, disposen que la recollida de residus és un servei que ha de ser prestat 
per tots els municipis, i que el servei de tractament de residus ho ha de ser en municipis de 
població superior a 5.000 habitants.
 
2. L’article 1 dels Estatuts del CONSORCI quan estableix que aquest es constitueix com a 
entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica pròpia, per a la creació, gestió i 
prestació, de forma unificada, de serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a la 
comarca del Vallès Oriental, que són de la competència dels ens integrats al Consorci i, molt 
especialment, les competències en la matèria que els assigni la normativa en cada moment .
 
3. L’article 2 dels Estatuts del CONSORCI quan estableix que aquest pot emprar qualsevol de 
les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local .
 
4. Els articles 85 de la LBRL i 249 del TRLMRL quan disposen que els serveis públics locals es 
poden gestionar directament o indirecta.

D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts subscriuen 
aquest conveni que subjecten als següents,

P A C T E SP A C T E SP A C T E SP A C T E S

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aquest conveni té per objecte el desplegament parcial de l’atribució de l’exercici de la 
competència de l’Ajuntament de Granollers de gestió de la fracció de voluminosos d’origen 
domèstic dels residus municipals i assimilables i la cessió d’un bé moble al Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental .

SEGONSEGONSEGONSEGON....    La gestió de la fracció de voluminosos esmentats que assumeix el CONSORCI comprèn 
els serveis de:

A) Transport, entenent com a tal l’operació de trasllat dels residus, lliurats per qui en fa la recollida a 
la deixalleria Granollers Sud, des d’aquesta deixalleria fins a les instal�lacions de reciclatge, 
tractament o disposició del rebuig.

B) Valorització, entenent com a tal el que preveu l’article 3.1 f) del text refós de la Llei reguladora 
dels residus, aprovat pel decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol

C) Tractament, entenent com a tal l’operació o conjunt d’operacions de canvi de característiques 
físiques, químiques o biològiques d’un residu per tal de reduir o neutralitzar les substàncies perilloses 



que conté, recuperar-ne matèries o substàncies valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font d’energia o 
afavorir-ne la disposició del rebuig.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    El CONSORCI presta els serveis de transport, valorització i tractament de la fracció de 
voluminosos, mitjançant SAVOSA, amb aquestes condicions tècniques: 
 
A) Té habilitats a la deixalleria Granollers Sud tres contenidors de  28 m3. 

B) L’horari d’obertura d’aquesta deixalleria és: 

§ De dimarts a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores; 
§ Dissabte, de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores; 
§ Diumenge, de 10 a 14 hores. 

Exclosos els declarats festius per la Generalitat de Catalunya i les festes locals que corresponguin 
al municipi de Granollers.

Nogensmenys, la societat concessionària municipal disposarà de la clau d’accés per accedir-hi 
fora de l’horari del servei. 

C) Les situacions de força major, de les quals previsiblement puguin derivar-se acumulacions 
inusuals, seran tractades pels responsables tècnics d’ambdues parts amb la màxima anticipació .

D) No s’admet cap altre tipus de residus que els previstos en aquest conveni . 

QUARTQUARTQUARTQUART....    El servei de recollida de la fracció de voluminosos el presta l’AJUNTAMENT, mitjançant 
una societat mercantil concessionària de serveis municipals .

Als efectes d’aquest conveni, el servei de recollida comprèn les operacions de:  

§ Transportar la fracció de voluminosos fins a la deixalleria de Granollers Sud ;

§ Buidar la fracció de voluminosos en les caixes habilitades amb aquesta finalitat ;

§ Separar els diversos objectes i elements que constitueixen aquesta fracció -paper i cartró, 
ferralla, fustes, runes, electrodomèstics, residus electrònics, pneumàtics i d’altres-;

§ Dipositar-los en els corresponents contenidors i espais adients de la deixalleria . 

Aquestes operacions s’han de fer sense ocasionar acumulacions ni vessaments fora dels 
contenidors i només per personal de la societat mercantil esmentada, restant expressament interdit 
que les facin altres persones.

L’AJUNTAMENT es responsabilitat de l’ús correcte de les instal�lacions, especialment en l’horari 
en que no hi sigui la persona encarregada de la deixalleria . 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    L’AJUNTAMENT  va cedir de forma gratuïta al CONSORCI un bé moble denominat 
Roller Pack per triturar i compactar la fracció de voluminosos, que la seva empresa adjudicatària 
ha d’instal�lar sense cost per les parts ni per SAVOSA. 

El manteniment i la coordinació dels treballs d’instal�lació pel funcionament correcte del Roller 
Pack és per compte del CONSORCI. 

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSORCI l’any 2013:

1. Pel servei de transport esmentat al pacte segon:

§ Dels voluminosos, 37,00 euros viatge sense IVA, per desplaçament de contenidor a la planta de 
tractament 
§ De la fusta, 50,00 euros viatge sense IVA, per desplaçament de contenidor a la planta de 



tractament

2. Pels serveis de valorització i tractament esmentats al pacte segon :

§ Dels voluminosos, 35,50 euros tona sense IVA, per tractament de la fracció
§ De la fusta, 0,00 euros tona, sense cost, per tractament de la fracció
§ De la ferralla recuperada, sense cost.

La quantitat que ha d’abonar l’AJUNTAMENT serà la que les parts pactin per a cada anualitat i es 
fixarà a l’addenda anual corresponent.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    El CONSORCI ha de facturar mensualment els serveis prestats. La factura s’ha de 
confeccionar amb el detall per dia dels serveis objecte d’aquest conveni expressats per material, 
unitat i pes i l’import total del servei i l’impost sobre el valor afegit .

En el supòsit que es produeixi alguna demora en aquest termini, l’AJUNTAMENT abonarà al 
CONSORCI l’interès que s’hi preveu previst a la legislació vigent . 

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Aquest conveni estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2013 i fins el 31 de desembre 
del 2013, essent susceptible de pròrroga expressa per anualitats successives .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Aquest conveni es pot extingir per:

a. La dissolució del CONSORCI;
b. L’acord mutu entre les parts;
c. La denúncia unilateral plantejada amb una antelació mínima de dos mesos quan qualsevol de les 
parts hagi d’utilitzar una  instal�lació de disposició dels residus diferent de la consignada en aquest 
conveni que resulti més costosa que d’altres alternatives;
d. La denúncia plantejada unilateralment davant l’altra part amb una antelació mínima de tres 
mesos.
e. La no formalització dels acords consignats en el pacte vuitè .

DESÈDESÈDESÈDESÈ....    L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències 
que puguin derivar-se d’aquest conveni.

I, convenint ambdues parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat en dos exemplars i a un sol efecte, de la qual cosa els secretaris sotasignants donen 
fe.

Pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Joan Castaño i Augé                                                Jordi Vendrell i Ros
President                                                                Secretari accidental   

Per l’Ajuntament de Granollers

Josep Mayoral i Antigas              Àngels Badia i Busquets
Alcalde president                                                        Secretària"

SegonSegonSegonSegon.... Autoritzar la despesa per un màxim de 9.975,00 € més 997,51 € d'IVA (10.972,50 €) dels 
quals només s'imputaran a  càrrec de la partida pressupostària 13.H11.16230.22700,  l'import de 
10.583,48 €, atès que la quota d'IVA (389,03 €) es considera deduïble.

TercerTercerTercerTercer .... Facultar l'alcalde, senyor Josep Mayoral i Antigas, per la signatura del conveni.

QuartQuartQuartQuart.... Delegar en la Junta de Govern Local l'aprovació de les possibles pròrrogues d'aquest 
conveni.



CinquèCinquèCinquèCinquè. Notificar al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i al Servei de Comptabilitat 
Municipal. 

Alcalde president:
Bé, aquest és un tema ja conegut de la Comissió Informativa, i no hi haurà intervencions, sí que hi ha 
petició de votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        20202020 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    5555 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        4444 PPPPPPPP::::    4444

Alcalde president:
Passarem a l'apartat de mocions, senyora Secretària,

 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS CIU,,,,    AG IAG IAG IAG I    
ICVICVICVICV----EUIA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIREUIA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIREUIA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIREUIA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota 
la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col�lectiva .

Les polítiques de recentralització del govern espanyol han demostrat la seva nul�la voluntat de satisfer 
les aspiracions de la major part del nostre poble. Com a conseqüència, el poble de Catalunya i les 
seves institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya i s’ha manifestat a 
favor del dret a decidir en les mobilitzacions del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la 
resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur 
col�lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.

Vivim moments d’incertesa, en un context de crisi i sempre, però ara de manera especial, el 
municipalisme ha demostrat al llarg dels més de 30 anys de recuperació democràtica ser la institució 
que des de la proximitat dóna resposta a les necessitats de la seva ciutadania , més enllà del seu marc 
competencial i; amb la seva activitat quotidiana ser referent i indispensable en la construcció nacional .

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la celebració 
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel President 
de la Generalitat, hi van ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, 
associacions municipalistes i entitats culturals , cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.

El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la corresponsabilitat 
de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i 
catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al 
procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats 
internacionals.



El dret a decidir ha de garantir un procés democràtic, transparent i basat en el respecte al debat plural 
de totes les posicions de la societat catalana, cercant una majoria social àmplia a favor d’exercir el 
dret a decidir.

El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la 
voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot això, els grups municipals de CIU, AG i ICV-EUiA,  
proposen al Ple municipal de l’Ajuntament de Granollers, l'adopció dels acords següents: 

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

Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat

Segon.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest 
procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya.

Tercer.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l'Associació Catalana de Municipis, al Consell de Governs Locals. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP,,,,
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        PSCPSCPSCPSC

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la següent, 

 
10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACCIÓ    
GRANOLLERS I DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATSGRANOLLERS I DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATSGRANOLLERS I DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATSGRANOLLERS I DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS    
ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ DE INSPECCIÓ DE TREBALLESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ DE INSPECCIÓ DE TREBALLESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ DE INSPECCIÓ DE TREBALLESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ DE INSPECCIÓ DE TREBALL

Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents federacions i clubs 
esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran preocupació i inquietud en el 
conjunt d'aquest sector, ja que moltes d'elles s'han tancat amb sancions, que en certs casos, han estat 
molt elevades fruit d’interpretacions estrictes de la llei .

En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de l'Esport, juntament amb el 
president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar una circular a tots els 
clubs i entitats esportives catalanes informant de l'acord a què s'ha arribat amb la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social d'obertura d'un període de regularització voluntària fins al 30 de setembre per als 
clubs i les entitats esportives.

Aquest acord ha generat una extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, i suposa 
l'acceptació per part del Govern de la Generalitat i de la UFEC de les actuacions inspectores 
practicades fins ara, que deixen les entitats actualment en procés sense cap suport institucional, i 
l'acceptació de la interpretació rigorosíssima, per part de la Inspecció de treball de la Generalitat de 
Catalunya, de l'existència de relació laboral ordinària en la pràctica totalitat de les relacions entre les 
entitats i els seus col�laboradors.

En la gran majoria dels casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si soles, sense suport i 
acompanyament, per complir les obligacions laborals, fiscals, mediambientals, de prevenció de riscos 
laborals, protecció de dades, etc. Les lleis estan pensades per a empreses mercantils i no tenen en 
compte la manca de mitjans de les entitats sense ànim de lucre.

En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser considerat com un 



col�lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu s'adapti a la realitat del 
teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna compliment estricte a la normativa  en matèria de 
seguretat social serà la fi de l'esport català, perquè l'estructura esportiva a casa nostra es sustenta 
gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de 
l'esport en el nostre país.

El futur de l’esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les entitats 
esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la supervivència del 
teixit associatiu,  com a motor d’un sistema viable de foment de la pràctica esportiva des de les seves 
vessants educatives, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió social .

Per tot això, des dels  Ajuntaments ens posicionem al costat de les nostres entitats esportives en 
defensa del nostre sistema esportiu i exigim al Govern de la Generalitat l’adopció de mesures urgents 
per afrontar la greu situació en la que estan immerses.

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

PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i interpretatives 
necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut dels Treballadors, l’article 
98.a de la Llei de la Seguretat Social i al Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb 
claredat les exclusions als règims d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis 
en entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i són membres de les 
mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntariat, i, en especial les dedicades a l’esport 
amateur i el voluntariat esportiu. 

SEGON. Instar a la Conselleria d’Empresa i Treball la suspensió temporal de les actuacions 
inspectores a les entitats esportives  per regularitzar i definir el marc jurídic de les relacions de treball, 
col�laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb caràcter retroactiu per a les entitats ja 
incorporades al procés d’inspecció. 

TERCER. Instar a  la Conselleria d’Empresa i treball la creació d’una taula de treball amb la 
representació de la  Secretaria de l’Esport, les entitats municipalistes (FMC i AMC),  la UCEC (Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya),  per 
cercar formules per regular el voluntariat esportiu . 

QUART. Donar trasllat al President del Govern d’Espanya, als Ministerios de Empleo y Seguridad 
Social, y, de Educación, Cultura y Deporte, al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes (ACM i FMC) , a la  UCEC i 
UFEC, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats , a la Secretaria 
general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya dels acords.  

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    PPPPPPPP

Alcalde president:
Moltes gràcies, hi ha una tercera moció, endavant

10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBREMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE    
LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYALA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYALA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYALA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYA

Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de manifest la precària 
situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels col�lectius més vulnerables enfront la 



dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica.

La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un 52,7%, arribant a 
un nou màxim històric.L’atur entre la població de 16 a 19 anys arriba fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 
264.200 joves d’entre 16 i 29 anys a l’atur. L’atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 
18,8%, el que representa només una mica menys de la meitat del total joves aturats (39,9%). L’atur de 
llarga durada afecta més als joves (18,8%) que als adults (12,7%), deixant de ser un fenòmen exclusiu 
dels majors de 45 anys.

Però l'anàlisis de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta de la Població Activa 
(EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc d'exclusió laboral desencadenant en 
exclusió social, veient minvades les seves possibilitats d'emancipació. Segurament la generació millor 
preparada de la història és, avui en dia, una generació hipotecada de per vida.

Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha acordat la cel�lebració 
d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya. Aquesta petició va ser refermada, 
també, a través d'una resolució aprovada per unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea General 
Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega a 95 entitats 
juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut d 'arreu del país.

La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les 
persones joves que s'amaguen darrere les dades no poden ser oblidades pels governs. Cal concentrar 
els esforços de tot un país en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut implica no invertir 
en el país, esdevenint un problema col�lectiu que necessita solucions reals si no volem que Catalunya 
deixi de ser un país per a joves.

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Granollers l'adopció dels següents acords:

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

1.-Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l’atur juvenil que de manera transversal impliquin 
totes les àrees de l’ajuntament, prioritzant les polítiques de promoció econòmica i creació d’ocupació 
adreçades especialment als i les joves.

2.-Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un pla de xoc contra l'atur 
juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de nova ocupació i les condicions de treball 
dels joves, amb indicadors i eines que permetin avaluar el seu compliment .

3.-Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de diàleg amb sindicats, 
associacions empresarials, sectors socials, forces polítiques i entitats municipalistes per pactar 
mesures per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil.

4.-Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de recursos econòmics i 
humans per fer front a totes les necessitats de formació, orientació i intermediació laboral dels 
aturats/des, donant continuïtat laboral als orientadors i les orientadores del SOC.

5.-Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 

APROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la següent moció,

 
10101010....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER    
DONAR RECOLÇAMENT A LA COMISSIÓ DDONAR RECOLÇAMENT A LA COMISSIÓ DDONAR RECOLÇAMENT A LA COMISSIÓ DDONAR RECOLÇAMENT A LA COMISSIÓ D''''ESTUDI SOBRE EL DRET A DECIDIR CREADA ALESTUDI SOBRE EL DRET A DECIDIR CREADA ALESTUDI SOBRE EL DRET A DECIDIR CREADA ALESTUDI SOBRE EL DRET A DECIDIR CREADA AL    



PARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYA

Atès que el passat 8 de maig el Parlament de Catalunya va aprovar la creació d'una comissió 
especifica sobre el dret a decidir per a estudiar i impulsar les iniciatives polítiques i legislatives a 
adoptar per Parlament de Catalunya i per analitzar totes les alternatives per poder fer efectiu el dret a 
decidir, amb el suport dels grups de CiU, ERC, PSC, ICV-EUA i Grup Mixt.

Atès que el passat 4 de juliol es va constituir al Parlament de Catalunya la Comissió d'Estudi del Dret 
a Decidir i es va acordar que aquesta comissió estigui presidida per la Presidenta del Parlament,  
màxima autoritat de la nostra institució representativa i dipositària de la sobirania del poble de 
Catalunya, que en els seu discurs va declarar que:

- "avui per al Parlament de Catalunya, però sobretot per als que representem el poble de Catalunya, 
crec que es un dia important perquè hem constituït la Comissió d'Estudi sobre el dret a decidir".

- "en aquest moment el Parlament de Catalunya ha de treballar per fer possible una consulta, per fer 
possible el referèndum perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur però ho faci des del 
punt de vista més democràtic i tenint en compte la legalitat vigent".

- "es convenient fer passes fermes, ben dirigides, per anar fent etapes en un procés que ha d'acabar 
bé, i bé vol dir que el poble de Catalunya pugui expressar-se lliurement, sense servituds, sense 
limitacions, sense amenaces. No es prejutja ni es determina cap resultat, i hem de sentir al llarg de les 
nostres reunions i dels nostres treballs la comoditat de veure's acomboiat i esperonat per una societat 
civil que s'ha mobilitzat i que continua mobilitzada".

Es per tot això que el Grup Municipal Socialista proposa s 'acordi:

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

1) Donar ple recolzament a la Comissió d'estudi sobre el dret a decidir creada al si del Parlament de 
Catalunya.

2) Demanar la màxima celeritat en els treballs encarregats a dita comissió per tal de conèixer les 
diferents opcions possibles per fer efectiu el dret a decidir del poble de Catalunya sobre el seu futur .

3) Demanar que es facilitin totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana tingui 
tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva 
participació en el procés. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        CapCapCapCap

Alcalde president:
Moltes gràcies, passem a la següent,

 
10101010....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU RELATIVA AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU RELATIVA AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU RELATIVA AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU RELATIVA A    
LA COMMEMORACIÓ DELLA COMMEMORACIÓ DELLA COMMEMORACIÓ DELLA COMMEMORACIÓ DEL    75757575È ANIVERSARI DE LÈ ANIVERSARI DE LÈ ANIVERSARI DE LÈ ANIVERSARI DE L''''AFUSELLAMENT DE MANUEL CARRASCO IAFUSELLAMENT DE MANUEL CARRASCO IAFUSELLAMENT DE MANUEL CARRASCO IAFUSELLAMENT DE MANUEL CARRASCO I    
FORMIGUERAFORMIGUERAFORMIGUERAFORMIGUERA     

Aquest any es commemora el 75è aniversari de l'afusellament de Manuel Carrasco i Formiguera, 
advocat de formació, home de família, ciutadà compromès i polític d'ideals i conviccions. 
Carrasco i Formiguera va dedicar la vida al recobrament dels drets nacionals de Catalunya i a la 
salvaguarda dels valors cristians, de la justícia social i del sistema democràtic .
 



De jove milità a la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista i l'any 1920 és escollit regidor per 
aquest partit a l'ajuntament de Barcelona. El 1922 participà en la fundació d'Acció Catalana, i aquest 
mateix any crea "L'Estevet", setmanari nacionalista on es publiquen unes caricatures crítiques amb la 
dictadura de Primo de Rivera que el porten a la presó.
 
L'any 1930 participà en el Pacte de Sant Sebastià representant Acció Catalana, i l'any 1931 en 
proclamar-se la República és nomenat Conseller de Sanitat i Beneficència del govern de Catalunya 
1931-1932 sota la presidència de Francesc Macià. Mesos després és escollit diputat a les Corts 
Espanyoles en les eleccions generals per la circumscripció de Girona, cessant l'octubre de 1933, i on 
destacà per la seva defensa de la integritat de l'Estatut de Núria i la llibertat religiosa. L'any 1932 fou 
expulsat d'Acció Catalana juntament amb d'altres membres del sector catòlic i ingressà a Unió 
Democràtica de Catalunya, partit creat el 7 de novembre de 1931 i que des dels seus inicis s'ha 
caracteritzat per la seva oposició a qualsevol actuació contrària a la llibertat defensant el personalisme  
comunitari, l'humanisme social-cristià i la defensa de la nació catalana.
 
La lluita pels grans ideals de pàtria, llibertat i fe li va causar tres consells de guerra, dues denúncies 
militars, una sanció governativa i una sentència a mort als 48 anys d'edat quan, fugint de les 
amenaces anarquistes durant la Guerra Civil per defensar la ideologia democristiana, va , ser detingut 
per l'exèrcit franquista i executat per catalanista i republicà el  9 d'abril de 1938 al penal de Burgos.

No va ser fins el 25 de setembre de 2005 que es va anul�lar el consell de guerra al qual va ser sotmès 
Carrasco i Formiguera l'any 1937, per acord del Congrés de Diputats, a proposta del grup parlamentari 
de Convergència i Unió. Va estar enterrat al cementiri de l'Església de Sant Genís dels Agudells, 
Barcelona, fins a l'any 2001, en què les seves despulles es van traslladar al cementiri de Montjuïc .
 
Setanta-cinc anys després del seu assassinat, dos dels seus grans ideals: pàtria i llibertat, prenen 
més sentit que mai.

Per tot això; el Grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació l'adopció dels 
següents acords:

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

Primer.- Promoure la. memòria històrica del nostre país, a través de la figura de Manuel Carrasco i 
Formiguera que, com molts altres personatges -històrics, van dedicar la seva vida a la defensa i 
recuperació dels drets nacionals de Catalunya.
 
Segon.- Estudiar la presència al municipi de l'exposició "Manuel Carrasco i Formiguera, una vida per 
la llibertat" , i si s'escau,  reconèixer  la seva figura, dedicant un carrer de Granollers amb el seu nom, i 
aquests efectes es traslladarà la petició a la Comissió del Nomenclator . 
 
Tercer.- Comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya, a la família Carrasco i Formiguera i fer-ne difusió als centres educatius i les entitats  
cíviques i culturals del municipi i a Unió Democràtica de Catalunya, partit membre de la Federació  de 
Convergència i Unió, on va militar fins a la seva mort. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    PPPPPPPP

Alcalde president:
Bé, la següent és una moció conjunta de diferents organitzacions juvenils de la ciutat, endavant 
senyora Secretària,

10101010....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL DE CIU EN SUPORT AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL DE CIU EN SUPORT AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL DE CIU EN SUPORT AMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL DE CIU EN SUPORT A    



LA PRESENTADA PER LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA RELATIVA ALLA PRESENTADA PER LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA RELATIVA ALLA PRESENTADA PER LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA RELATIVA ALLA PRESENTADA PER LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA RELATIVA AL    
MANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIR ....

Durant els últims anys moltes coses han canviat a Catalunya i , en especial, entre el jovent.

Els diversos intents de millorar les cotes d’autogovern de la Generalitat, encarnades pel procés de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia i la millora del finançament, no han assolit els objectius pels quals 
van ser proposats. Ans al contrari, el procés va ser traumàtic, especialment pel rebuig en forma de 
sentència del Tribunal Constitucional, que va esvair les possibilitats de dur a terme plenament allò que 
democràticament el Parlament de Catalunya havia decidit i que el poble català havia refrendat. 
Aquestes reaccions han tingut com a resposta multitudinàries manifestacions, com la del deu de juliol 
de 2010 i l’onze de setembre de 2012. En aquest context, és necessari que Catalunya pugui exercir el 
dret a decidir el seu futur democràticament.
 
De la mateixa manera, durant els darrers anys ha anat creixent la desafecció entre el jovent amb les 
institucions polítiques, fruit de debats allunyats de la realitat del jovent; de certa opacitat i sensació 
d’impunitat amb la qual molts polítics han actuat; i per l’esgotament d’un model polític basat 
exclusivament en votar un cop cada quatre anys per tal de poder fer escoltar la nostra veu. 

En contraposició, les diferents entitats juvenils que conformem el moviment associatiu juvenil fem un 
pas endavant per tal d'incentivar un procés d’aprofundiment democràtic que, des d'una vocació 
transformadora, ha de permetre superar el marc que enfosqueix la nostra capacitat d'incidir en política.

Per tots aquests motius, les entitats sotasignants ens comprometem a:

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

PRIMER. Impulsar i defensar la convocatòria d’un referèndum per tal que Catalunya pugui exercir el 
dret a decidir el seu futur democràticament i de forma vinculant.

SEGON. Defensar el dret democràtic dels catalans i les catalanes a poder escollir, mitjançant una 
pregunta clara, una resposta clara i una majoria clara el futur polític del seu país . 

TERCER. Promoure la participació del moviment associatiu juvenil en el procés de presa de decisions 
col�lectiva com a moviment clau per assegurar un futur polític i social al nostre país . 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CapCapCapCap

 

10101010....7777).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL D''''    ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERS EN SUPORT A LA PRESENTADA PER LES JERC DE GRANOLLERS RELATIVAGRANOLLERS EN SUPORT A LA PRESENTADA PER LES JERC DE GRANOLLERS RELATIVAGRANOLLERS EN SUPORT A LA PRESENTADA PER LES JERC DE GRANOLLERS RELATIVAGRANOLLERS EN SUPORT A LA PRESENTADA PER LES JERC DE GRANOLLERS RELATIVA    
AL MANIFEST PEL DRET A DECIDIRAL MANIFEST PEL DRET A DECIDIRAL MANIFEST PEL DRET A DECIDIRAL MANIFEST PEL DRET A DECIDIR ....

Durant els últims anys moltes coses han canviat a Catalunya i , en especial, entre el jovent.

Els diversos intents de millorar les cotes d’autogovern de la Generalitat, encarnades pel procés de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia i la millora del finançament, no han assolit els objectius pels quals 
van ser proposats. Ans al contrari, el procés va ser traumàtic, especialment pel rebuig en forma de 
sentència del Tribunal Constitucional, que va esvair les possibilitats de dur a terme plenament allò que 
democràticament el Parlament de Catalunya havia decidit i que el poble català havia refrendat. 
Aquestes reaccions han tingut com a resposta multitudinàries manifestacions, com la del deu de juliol 
de 2010 i l’onze de setembre de 2012. En aquest context, és necessari que Catalunya pugui exercir el 
dret a decidir el seu futur democràticament.
 
De la mateixa manera, durant els darrers anys ha anat creixent la desafecció entre el jovent amb les 
institucions polítiques, fruit de debats allunyats de la realitat del jovent; de certa opacitat i sensació 



d’impunitat amb la qual molts polítics han actuat; i per l’esgotament d’un model polític basat 
exclusivament en votar un cop cada quatre anys per tal de poder fer escoltar la nostra veu. 

En contraposició, les diferents entitats juvenils que conformem el moviment associatiu juvenil fem un 
pas endavant per tal d'incentivar un procés d’aprofundiment democràtic que, des d'una vocació 
transformadora, ha de permetre superar el marc que enfosqueix la nostra capacitat d'incidir en política.

Per tots aquests motius, les entitats sotasignants ens comprometem a: 

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

PRIMER. Impulsar i defensar la convocatòria d’un referèndum per tal que Catalunya pugui exercir el 
dret a decidir el seu futur democràticament i de forma vinculant.

SEGON. Defensar el dret democràtic dels catalans i les catalanes a poder escollir, mitjançant una 
pregunta clara, una resposta clara i una majoria clara el futur polític del seu país . 

TERCER. Promoure la participació del moviment associatiu juvenil en el procés de presa de decisions 
col�lectiva com a moviment clau per assegurar un futur polític i social al nostre país . 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CapCapCapCap

 

10101010....8888).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL SOCIALISTA EN    
SUPORT A LA PRESENTADA PER LA JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA RELATIVA ALSUPORT A LA PRESENTADA PER LA JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA RELATIVA ALSUPORT A LA PRESENTADA PER LA JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA RELATIVA ALSUPORT A LA PRESENTADA PER LA JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA RELATIVA AL    
MANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIR ....

Durant els últims anys moltes coses han canviat a Catalunya i , en especial, entre el jovent.

Els diversos intents de millorar les cotes d’autogovern de la Generalitat, encarnades pel procés de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia i la millora del finançament, no han assolit els objectius pels quals 
van ser proposats. Ans al contrari, el procés va ser traumàtic, especialment pel rebuig en forma de 
sentència del Tribunal Constitucional, que va esvair les possibilitats de dur a terme plenament allò que 
democràticament el Parlament de Catalunya havia decidit i que el poble català havia refrendat. 
Aquestes reaccions han tingut com a resposta multitudinàries manifestacions, com la del deu de juliol 
de 2010 i l’onze de setembre de 2012. En aquest context, és necessari que Catalunya pugui exercir el 
dret a decidir el seu futur democràticament.
 
De la mateixa manera, durant els darrers anys ha anat creixent la desafecció entre el jovent amb les 
institucions polítiques, fruit de debats allunyats de la realitat del jovent; de certa opacitat i sensació 
d’impunitat amb la qual molts polítics han actuat; i per l’esgotament d’un model polític basat 
exclusivament en votar un cop cada quatre anys per tal de poder fer escoltar la nostra veu. 

En contraposició, les diferents entitats juvenils que conformem el moviment associatiu juvenil fem un 
pas endavant per tal d'incentivar un procés d’aprofundiment democràtic que, des d'una vocació 
transformadora, ha de permetre superar el marc que enfosqueix la nostra capacitat d'incidir en política.

Per tots aquests motius, les entitats sotasignants ens comprometem a:

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

PRIMER. Impulsar i defensar la convocatòria d’un referèndum per tal que Catalunya pugui exercir el 
dret a decidir el seu futur democràticament i de forma vinculant.

SEGON. Defensar el dret democràtic dels catalans i les catalanes a poder escollir, mitjançant una 
pregunta clara, una resposta clara i una majoria clara el futur polític del seu país . 



TERCER. Promoure la participació del moviment associatiu juvenil en el procés de presa de decisions 
col�lectiva com a moviment clau per assegurar un futur polític i social al nostre país .  

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CapCapCapCap

 
10101010....9999).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIAL ICV----EUIA EN SUPORTEUIA EN SUPORTEUIA EN SUPORTEUIA EN SUPORT    
A LA PRESENTADA PER JOVES DA LA PRESENTADA PER JOVES DA LA PRESENTADA PER JOVES DA LA PRESENTADA PER JOVES D''''ESQUERRA VERDA GRANOLLERSESQUERRA VERDA GRANOLLERSESQUERRA VERDA GRANOLLERSESQUERRA VERDA GRANOLLERS,,,,    RELATIVA ALRELATIVA ALRELATIVA ALRELATIVA AL    
MANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIRMANIFEST PEL DRET A DECIDIR ....

Durant els últims anys moltes coses han canviat a Catalunya i , en especial, entre el jovent.

Els diversos intents de millorar les cotes d’autogovern de la Generalitat, encarnades pel procés de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia i la millora del finançament, no han assolit els objectius pels quals 
van ser proposats. Ans al contrari, el procés va ser traumàtic, especialment pel rebuig en forma de 
sentència del Tribunal Constitucional, que va esvair les possibilitats de dur a terme plenament allò que 
democràticament el Parlament de Catalunya havia decidit i que el poble català havia refrendat. 
Aquestes reaccions han tingut com a resposta multitudinàries manifestacions, com la del deu de juliol 
de 2010 i l’onze de setembre de 2012. En aquest context, és necessari que Catalunya pugui exercir el 
dret a decidir el seu futur democràticament.
 
De la mateixa manera, durant els darrers anys ha anat creixent la desafecció entre el jovent amb les 
institucions polítiques, fruit de debats allunyats de la realitat del jovent; de certa opacitat i sensació 
d’impunitat amb la qual molts polítics han actuat; i per l’esgotament d’un model polític basat 
exclusivament en votar un cop cada quatre anys per tal de poder fer escoltar la nostra veu. 

En contraposició, les diferents entitats juvenils que conformem el moviment associatiu juvenil fem un 
pas endavant per tal d'incentivar un procés d’aprofundiment democràtic que, des d'una vocació 
transformadora, ha de permetre superar el marc que enfosqueix la nostra capacitat d'incidir en política.

Per tots aquests motius, les entitats sotasignants ens comprometem a:

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

PRIMER. Impulsar i defensar la convocatòria d’un referèndum per tal que Catalunya pugui exercir el 
dret a decidir el seu futur democràticament i de forma vinculant.

SEGON. Defensar el dret democràtic dels catalans i les catalanes a poder escollir, mitjançant una 
pregunta clara, una resposta clara i una majoria clara el futur polític del seu país . 

TERCER. Promoure la participació del moviment associatiu juvenil en el procés de presa de decisions 
col�lectiva com a moviment clau per assegurar un futur polític i social al nostre país . 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CapCapCapCap

Alcalde president:
Molt bé, i la darrera moció presentada i assumida per diversos Grups Municipals per l'Associació de 
Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental. Endavant senyora Secretària, li pregaria que 
llegís el manifest,

 
10101010....10101010).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    



DE CIUDE CIUDE CIUDE CIU,,,,    DDDD''''ACCIÓ GRANOLLERS I DE ICVACCIÓ GRANOLLERS I DE ICVACCIÓ GRANOLLERS I DE ICVACCIÓ GRANOLLERS I DE ICV----EUIA PER DONAR SUPORT AL MANIFESTEUIA PER DONAR SUPORT AL MANIFESTEUIA PER DONAR SUPORT AL MANIFESTEUIA PER DONAR SUPORT AL MANIFEST    
PRESENTAT PER LPRESENTAT PER LPRESENTAT PER LPRESENTAT PER L''''ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ DEL VALLÈSASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ DEL VALLÈSASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ DEL VALLÈSASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ DEL VALLÈS    
ORIENTALORIENTALORIENTALORIENTAL    """"SENSE INFORMACIÓ PLURAL NO HI HA DEMOCRÀCIASENSE INFORMACIÓ PLURAL NO HI HA DEMOCRÀCIASENSE INFORMACIÓ PLURAL NO HI HA DEMOCRÀCIASENSE INFORMACIÓ PLURAL NO HI HA DEMOCRÀCIA """"    

Que el dia 26 de juliol l'Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental va adreçar 
a aquest Ajuntament un manifest amb el títol: "Sense informació plural no hi ha democràcia", en el 
qual es defensen els mitjans de comunicació.

El Manifest diu el següent:

Sense informació plural no hi ha democràcia 

L'Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental (APC-VO) manifesta la seva 
extrema preocupació per la desaparició en els darrers mesos de diversos mitjans de comunicació de 
la comarca, alguns amb un nivell d'implantació inqüestionable, com és el cas de la històrica capçalera 
Revista . del Vallès, mitjà degà de la ciutat de Granollers. Un final . tràgic precedit per un degoteig 
agònic d'acomiadaments i rebaixes salarials. 

A escala nacional i estatal, tant mitjans públics com privats estan aplicant severes retallades de 
plantilla però és a nivell local on el corró de la crisi passa amb efectes demolidors, ja que les 
estructures de. les empreses periodístiques són més febles. 

El periodisme es troba en un moment de transició cap a un nou model. Apareixen nous formats que de 
moment no asseguren la pervivència econòmica i professional del periodisme com a principal garantia 
d'una informació plural i de qualitat. Davant d'aquesta situació, apel�lem a l'autoestima dels periodistes 
i a la responsabilitat de les administracions públiques  i els empresaris dels mitjans de comunicació . 

Les conseqüències de les retallades són tan sagnants en àmbits sensibles com la sanitat i l'educació 
que a pocs els estranya que el sector de la comunicació, amb una afectació menys directa sobre la 
vida dels ciutadans, necessiti respiració assistida. Aquest raonament té efectes letals en tant que 
sembla legitimar la contundència de les retallades en els mitjans, i deixa en un segon pla del debat si 
són injustes o arbitràries. 
Cada vegada que la nostra societat perd un mitjà de comunicació perd un espai de reflexió i llibertat . 

La Junta de Portaveus proposa l'adopció del següents acords:

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

1. Donar suport al Manifest.

2. Comunicar aquest acord a l' Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental 
(APC-VO) 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE AGAGAGAG
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CapCapCapCap

Alcalde president:
Moltes gràcies, passarem ara als precs, preguntes i interpel�lacions,

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



Alcalde president:
Per part d'Acció Granollers, endavant,

Senyor Mur:
Gràcies Alcalde, bé avui que hem aprovat tres mocions pel dret a decidir la meva pregunta era una 
mica reiterada de les que ja he fet els últims Plens, i era saber si l'Equip de Govern de Granollers 
havia pres la decisió de fer una consulta a nivell de Granollers per demanar als seus ciutadans i 
ciutadanes on volen ingressar els seus impostos si a l'Agència Tributaria espanyola o a l'Agència 
Tributaria catalana, gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, com que la pregunta es reiterada, la resposta també es reiterada, hi ha un procés que 
és el que està obert, que és el del dret a decidir, i en aquest camí ens trobarem per avançar junts. 
Següent pregunta, sí? Endavant,

Senyor Gutiérrez:
Gràcies senyor Alcalde, en el Ple del passat mes de febrer aquest Grup Municipal va presentar una 
moció sobre la Llei de Morositat, moció que va comptar amb el suport de tots els grups de l’oposició i 
amb el vot en contra del PSC per la seva interpretació diferent de la Llei 15/2010, del 5 de juliol. La 
moció, en síntesi, deia que l'Informe elaborat per l’Interventor de l'Ajuntament en relació a les factures 
pendents de pagament es presentessin al Ple ordinari. Cal recordar el que diu aquest article, el 4.4, 
disposa que, sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el Ple de la Corporació Local, aquest 
Informe s'ha de remetre en tot cas als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda, i als 
òrgans competents i en el seu respectiu àmbit territorial, i als de les Comunitats Autònomes, que 
d'acord amb els seus estatuts d'autonomia respectius tinguin atribuïda la tutela financera de les 
entitats locals, aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats. I si amb 
això no queda prou clar que és en el Ple on s'ha de presentar l'esmentat Informe, ens remetem també 
a l'article 5.4, d'aquesta mateixa llei, on diu que la Intervenció incorporarà al Informe trimestral al Ple, 
esmentat anteriorment, una relació de les factures i documents justificatius respecte dels quals hagi 
transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagin tramitat 
els corresponents expedients de reconeixement d'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan l'absència de 
tramitació dels mateixos. Com es pot veure, en cap moment parla de presentar aquest Informe a la 
Comissió d'Hisenda, tal i com vostès ho fan periòdicament des del mes següent que vam presentar la 
moció i no se’ns va acceptar, i sí que diu específicament que s'ha de presentar en el Ple. Per tant, 
aquest grup prega a l'Equip de Govern, que faci una nova ullada a la Llei 15/2010 del 5 de juliol i que 
la compleixi. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, aquest Equip de Govern va demanar l’Informe preceptiu a la senyora Secretària i és el 
que estem complint fil per randa, i en tot cas evidentment la vocació de transparència prou evident 
perquè, com vostè ha dit molt bé, a la Comissió Informativa de Hisenda es dona compte en cada una 
d'elles doncs de la relació que vostè fa referència. En tot cas, entenem que estem complint la 
Normativa, i entenem que ho estem fent des de la més, des de l'esperit de transparència que 
correspon al cas. Més preguntes ? sí? 

Senyor Gutiérrez:
Repassant el Pla d'aquesta legislatura veiem que per aquests any 2013 tenim previst incorporar dos 
dispositius DEA, desfibradors automàtics, a la Policia Local, un pel vehicle cap de torn i un per l'edifici 
de la Policia Local. Ens consta que s'ha adquirit un d'ells, però segons ens diuen no estarà en 
funcionament fins que s'imparteixin uns cursos de formació obligatòria regulats pel decret 151/2012 
del 20 de novembre. Entenem que això és començar la casa per la teulada, doncs lo primer que 
s'hauria d'haver fet són els cursos de formació, i després adquirir els aparells, per tant preguem que 
aquesta formació es faci el més aviat possible, doncs hem de tenir en compte que aquests aparells 



poden salvar vides. De què serveix gastar diners en un aparell que no es pot utilitzar , gràcies. 

Alcalde president:
No sé si la regidora vol fer alguna resposta?

Senyora Sánchez:
Tal com li vam contestar, primer que això és una Llei de la Generalitat, és un decret que encara no 
està del tot clar, per això nosaltres el que volíem era anar incorporant no només a la Policia, sinó a 
diferents equipaments de l'Ajuntament, i el que nosaltres en aquell moment tenim és un aparell que 
hem adquirit, l'aparell es quedarà allà fins que no fem la formació, i anirem incorporant, no està actiu, 
anirem incorporant diferents aparells quan tinguem diners, i també quan tinguem diners per fer la 
formació. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Més preguntes? Per part de Convergència i Unió? Endavant

Senyor Sastre:
Sí. Uns quants precs. El primer d'ells diria que va adreçat al regidor Segovia, si no m'equivoco és 
l'encarregat dels temes de Via Pública, malgrat tot això els precs diguéssim van versats sobre el 
mateix tema, però en tot cas els aniré fent per separat. En primer lloc el que sí que li volia pregar es 
que a la plaça Jaume I, en el barri del Lledoner, hi ha un parc infantil, uns quants gronxadors i no hi ha 
una “valla” protectora al voltant, amb lo qual hi ha un cert risc de que algun infant surti del parc i al 
voltant hi ha circulació de vehicles, per tant el que li voldria demanar es que estudiïn la possibilitat de 
posar aquesta petita tanca protectora per evitar que hi pugui haver algun accident al respecte.

Alcalde president:
En tot cas només rectificar-li, aquest és un tema que correspon al regidor de Medi Ambient, perquè tot 
el tema de parcs i jardins i jocs infantil correspon al senyor Albert Camps. No sé si vol fer algun 
comentari senyor Camps?

Senyor Camps:
Sí, ja s'han fet algunes actuacions en aquesta zona de jocs. També parlant amb els representants de 
les entitats veïnals i una de les peticions , que és aquesta d'instal�lar la tanca, doncs els serveis tècnics 
i estan treballant doncs en la mesura que sigui possible es col�locarà .

Alcalde president:
Moltes gràcies, endavant,

Senyor Sastre:
Si, ara sí que és per el senyor Camps, segur, perquè es sobre el tema de l'arbrat, i no em moc del barri 
del Lledoner. També a la mateixa plaça de Jaume I, doncs hi ha queixes i ho he pogut constatar 
personalment, que hi ha alguns arbres que estan morts, alguns que s'han deslligat de la guia que els 
mena en el creixement, i el que els hi voldria demanar també doncs és que estudiïn doncs o que mirin 
si aquests arbres s'han de retirar o s'han de substituir per alguns altres, si no estan en un estat òptim.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Camps,

Senyor Camps:
Bé, prenem nota. S'han fet actuacions també en matèria d'arbrat a la plaça Jaume I, i en tot cas 
traslladarem als tècnics municipals perquè vetllin pel bon estat de l 'arbrat a la plaça. 



Alcalde president:
Moltes gràcies, endavant.

Senyor Sastre:
Sí, seguint amb el tema de l'arbrat i seguint amb el tema del barri del Lledoner, el carrer Girona en la 
seva part transversal entre 1er Marques de les Franqueses i Frederic Mompou, hi ha uns quants 
arbres que estan diguéssim sobre d'una terrassa d'un bar, no sé si dir el nom del bar per no fer 
publicitat, però en tot cas aquests arbres diguéssim que en aquesta època, jo diria que és en aquesta 
època estival, desprenen bastant resina, i aquesta resina a part de ser molesta per a la gent que està 
a la terrassa del bar, queda enganxada al terra, resulta bastant enganxosa i algú doncs, diguéssim, i 
queda adherit i pot doncs caure, per tant jo també els hi pregaria, a part, aquests mateixos arbres, que 
són especialment molestos, perquè a part tenen pugó, que mentre la gent està a la terrassa del bar va 
caient i certament molesta també, a veure si hi poden posar remei.

Alcalde president:
Bé, en tot cas segurament primer hi havia els arbres i després la terrassa , no? Endavant. 

Senyor Camps:
No, en tot cas hi ha un procediment fàcil, que és el de posar-se en contacte amb l'Ajuntament i a partir 
d'aquí s'actua, no? Doncs, per tant el que s'ha de traslladar als ciutadans és que aquests temes que 
em comenta tan puntuals vull dir a través dels canals que tenim doncs es fan les tasques que calguin, 
no? però bé.

Alcalde president:
Molt bé. Següent,

Senyor Sastre:
Sí, en tot cas permeti'ns que l’oposició siguem un canal més a l’hora de fer arribar aquest precs a 
l'Equip de Govern. Per últim, i segueixo amb els arbres del barri del Lledoner, a la placeta que hi ha a 
la travessia del Lledoner, davant d'un altre bar restaurant en aquest cas, un altre terrassa, no sé si 
primer hi havia la terrassa o primer hi havia el bar, però en tot cas les dues coses coexisteixen, hi ha 
uns arbres que tenen branques bastant pesades, no sé si és perquè no s'han esporgat, o no s'han 
podat, però aquestes branques degut al pes es trencant i cauen i allà hi ha una terrassa, per tant 
també els hi pregaria que s'ho mirin, perquè també hi pot haver un cert risc.

Alcalde president:
Endavant,

Senyor Camps:
Bé, agafem la petició i jo només comentar-li que a la ciutat en aquest moment tenim 19.000 arbres, 
vostè me'n està parlant d'uns, però, i per tant, els arbres jo penso que en quantitat i en qualitat, jo 
penso que som una ciutat que podem estar orgullosos de la qualitat del nostre arbrat que tenim,no? 
No fa gaire aquesta primavera, jo penso que hem pogut veure doncs com en una època que també ha 
acompanyat el temps, com la ciutat, amb la quantitat de til�lers que tenim, jo penso que la ciutat està 
guanyant en qualitat en el tema de l'arbrat i això és també gràcies al que estan fent els tècnics 
municipals en uns moments econòmicament complexos, o per exemple la opció que fem en les obres 
del carrer Girona, no?, on hi haurà 150 arbres nous, no?, on n'hi havien 5, n'hi haurà 150. Aquesta és 
l'opció i en tot cas tots aquest temes que planteja doncs s'han d'anar resolvent dins la feina quotidiana 
i en la mesura doncs de les possibilitats que tinguem. Però sí que voldria destacar, doncs que mirant 
enrere, els parcs, els carrers de la ciutat, jo penso que el verd li és un element de qualitat. 



Alcalde president:
En tot cas només afegir que dels 19.000 arbres que senyalava el senyor Camps com a qualsevol 
ciutat que tingui un volum d'arbres com el que tenim, un 10% aproximadament, efectivament, té algun 
problema, ens passa també a l'espècie humana, un 10% té algun problema. Problemes de salut, de 
manteniment, i a vegades també que aquests arbres provoquen en el mateix paviment de la ciutat o 
bé doncs en els elements que hi ha de forma subterrània, l'enllumenat, el gas, i per tant, efectivament, 
els arbres, que són uns éssers vius de la ciutat han de tenir una gestió, un manteniment, i una actitud 
permanent de revisió dels seus efectes, per suposat. Endavant.
Alguna altra pregunta? No?

Ara obriríem el torn d'expressió de la gent que ens acompanya.
En primer lloc li demanaríem a la gent que representa a l'Associació de Professionals del Vallès 
Oriental, però abans d'obrir aquest torn sí que m'agradaria acomiadar al senyor Interventor i a la 
senyora Secretària.

El senyor Interventor l'acomiado com és preceptiu fins el Ple del mes de setembre, però a la senyora 
Secretària l'acomiado fins... fins algun altre dia, però no en el Ple municipal com a Secretària, la 
senyora Secretària, la senyora Àngels Badia, va presentar la seva renúncia com a Secretària. S'ha fet 
ja el procés de substitució, tindrem nova Secretària a partir de finals del mes d'agost.
Jo voldria fer constar en acta l'agraïment per la feina que ha fet com a Secretària d'aquesta Corporació 
en aquest 5 anys. Feina que ha culminat un procés, un compromís, de la senyora Badia amb aquest 
Ajuntament que va començar l'any 76. Professional d'aquesta casa, ella ha estat una part essencial a 
l’hora de definir el cos jurídic d'aquest Ajuntament, perfectament tramitat, ho seguirà fent, perquè deixa 
la seva Secretaria però serà la Directora dels Serveis Jurídics de la casa. Però en tot cas voldria, 
simplement, agrair la feina de tants anys, i especialment la culminació d'aquesta feina amb aquests 5 
anys en els que ha tingut, el plaer també, ben segur, de ser Secretària de l'Ajuntament. Gràcies 
senyora Badia per la seva feina, aquí no acaba aquesta trajectòria, l'esperem com a Directora dels 
Serveis Jurídics de la casa.

Bé, no sé qui parlarà, la senyora Montse Redondo, endavant, 

Senyora Redondo:
Bé, jo seré molt breu, perquè ja s'ha llegit el manifest abans

Alcalde president:
Si es pot posar dreta, perquè la veurem

Senyora Redondo:
Deia que seré molt breu perquè ja s'ha fet la lectura del manifest, però sí que m'agradaria 
contextualitzar una mica perquè l'Associació va fer aquest manifest. Aquest manifest es va fer per 
llegir-lo en una concentració que es va fer a la plaça de la Porxada, coincidint amb el primer divendres 
que la Revista del Vallès no sortia, bé, no podíem trobar-la en els quioscos, eh. Per què vam fer el 
manifest? El vam fer perquè estem molt preocupats per com està afectant aquesta crisi econòmica als 
mitjans de comunicació. En els últims mesos hem vist com alguns companys fins i tot de la Xarxa de 
Comunicació Local han estat acomiadats, companys d'aquí, de la comarca, com hem perdut 
corresponsalies de TV3 i Catalunya Radio en aquí a la comarca, demà precisament es votarà un ERO 
també a Catalunya Radio i a TV3, i per acabar, jo crec que lo més preocupant aquí a la nostra 
comarca i a Granollers en concret ha sigut la pèrdua de la Revista del Vallès. En aquest sentit ja vam 
demanar, adhesions en aquest manifest de grups esportius, hi ha clubs esportius, com el Club 
Balonmano Granollers, o altres entitats que s'hi van adherir, fins i tot molts clubs municipals del que 
formeu part d'aquest Consistori, ja us hi veu adherir, en el moment que vam fer la lectura d'aquest 
manifest durant aquesta concentració però creiem adient, presentar-ho en forma de moció per 
demanar dues coses. Per una banda, l'adhesió de l'Ajuntament, dels Grups Municipals, i de 
l'Ajuntament a aquest manifest. I per altra banda també, demanar-vos a tots els Grups Municipals 
doncs que vetlleu per la conservació dels mitjans de comunicació públics d'aquesta comarca en 
concret, no? que és responsabilitat de l'Administració Pública, en aquest cas. Per últim i ja per acabar, 



agrair els Grups Municipals que han votat en contra, i lamentar profundament el vot, ai! agrair els que 
han votat a favor, evidentment, evidentment. Evidentment els que han votat a favor, que ja ho 
donàvem per suposat perquè ja ens havíeu donat el vostre suport en el manifest, i lamentar 
profundament i que ens sap molt de greu, que el Partit Popular en aquest cas, hagi votat en contra, no 
tan sols abstenció, sinó en contra, i també demanar-vos que ens agradaria saber el perquè heu fet 
aquest vot. Ja està, moltes gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, aquesta pregunta el Partit Popular ja la contestarà en privat suposo, perquè no és el 
lloc d'explicar-ho o de fer posicionament. Més intervencions?

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