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El senyor Eduard Navarro s'incorpora en el punt número 5 de la sessió.

Alcalde: Molt bona tarda. Donem inici el Ple ordinari del mes de desembre amb una data poc habitual 
pel que acostumem a fer. Recordem que sempre el Ple el fem abans de Nadal, les circumstàncies 



d'enguany l'han portat després de Nadal. 
En tot cas, excusar la presència o l'absència de l'Oriol Vila, l'Eugènia Llonch i la Núria Maynou que no 
podran estar en aquest Ple, i ens diuen que l'Eduard Navarro s'incorporarà durant el mateix, per tant, 
si els hi sembla, amb aquestes condicions iniciaríem el Ple. L'Enric tampoc vindrà? perdó, Robert, 
l'Enric vindrà o no. 

Senyor Carmany: No, no vindrà. 

Alcalde: Val, perdó, disculpem també a l'Enric.

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ DE ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ DE ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ DE ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ DE ORDINÀRIA DEL DIA    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE,,,,    DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DELS DIESDE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DELS DIESDE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DELS DIESDE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DELS DIES    16161616    IIII    22222222    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE    
2017201720172017....        

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a les actes  de 
la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2017 i de les sessions extraordinàries dels dies 16 i 22 
de novembre de 2017. No havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i regidores assistents .

Alcalde: Passem al punt dos que és el que fa referència a la fiscalització del Ple dels acords adoptats 
per la Junta de Govern local. Endavant senyora secretària:

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DECONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIESGOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES    7777,,,,14141414,,,,    21212121,,,,    IIII    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE     

 Alcalde: Molt bé. En tot cas, també aprofitem per fer notar que la Catalina Victory segueix malalta i 
que la Núria Blanchar la substitueix, com sempre amb eficiència.

Secretària accidental: Gràcies.

 Alcalde: Per tant, ara passaríem al punt número tres, que és el control i fiscalització del Ple de les 
resolucions de l'alcalde i pels seus delegats. Endavant: 

3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE LCONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT IALCALDE PRESIDENT I    
ELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATSELS SEUS DELEGATS ,,,, 

Alcalde: Si no hi ha cap observació passem a la part de l'Ordre del Dia que és la Comissió Informativa 
de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació

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

COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

Alcalde: El punt 4, és un punt a partir del qual s'aprova les modificacions de l'acord de Ple relatius als 
organigrames polítics i funcionals. Endavant:

4444).-).-).-).-APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE PLE RELATIUS ALS ORGANIGRAMESAPROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE PLE RELATIUS ALS ORGANIGRAMESAPROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE PLE RELATIUS ALS ORGANIGRAMESAPROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE PLE RELATIUS ALS ORGANIGRAMES    
POLÍTIC I FUNCIONALPOLÍTIC I FUNCIONALPOLÍTIC I FUNCIONALPOLÍTIC I FUNCIONAL

Per acord del Ple de data 29 de març de 2016  es va aprovar la modificació de l'organigrama polític i 
funcional, aprovat inicialment  l'1 de juliol de 2015.

En el marc dels canvis en l'organització en Govern Obert i Transparència, Joventut, i Cooperació i 
Solidaritat  es reordena el  desplegament intern de l'Organigrama polític i funcional.



Fonaments jurídics

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

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

Primer.  Aprovar la modificació dels acords del Ple de data 29 de març de 2016  referits a  
l'Organigrama polític i funcional:

En l'Àrea de Projectes Estratègics i de Comunicació, la creació individualitzada de Govern Obert i 
Transparència, de la regidora Gemma Giménez.
I l'actualització de Cooperació i Solidaritat , de la regidora Alba Barnusell.

En l'Àrea de Serveis a la Persona, l'actualització dels serveis de Joventut , del regidor Francesc Arolas.

Segon.- Donar a aquest acord la difusió necessària.

Tercer.- Facultar a l'alcalde per al desenvolupament de l'organigrama, així com, per a assenyalar la 
seva efectivitat.
 
Alcalde: Moltes gràcies. Aquest punt no serà presentat, és molt formal i molt de desplegament de 
l'organigrama. Sí que hi ha demanada votació i no hi ha anunciades intervencions. 

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13), C'S 
(1) i PP (1), 5 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT-Demòcrates (2) , ERC-AG-AM (2),  )  i  
CpG-CUP-PA (1)
 

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia.

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

Alcalde: En el punt número 5 es proposa l'aprovació de la Guia dels Pressupostos Participatius. 
Endavant senyora Secretària:

5555).-).-).-).-APROVAR LA GUIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE GRANOLLERSAPROVAR LA GUIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE GRANOLLERSAPROVAR LA GUIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE GRANOLLERSAPROVAR LA GUIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE GRANOLLERS     2018201820182018----2019201920192019

Els pressupostos participatius són una eina de democràcia deliberativa pensada per implicar de forma 
activa a la ciutadania en la gestió pública mitjançat la definició de propostes concretes de millora del 
municipi per tal que aquestes puguin ser incorporades directament en el pressupost municipal. 
D’aquesta manera es busca implicar la ciutadania en la presa de decisions públiques alhora que 
s’avança cap una major transparència en l’ús dels recursos públics i a la divulgació de coneixement 
de conceptes bàsics i dinàmiques pressupostàries entre la població . 

Enguany, l’Ajuntament de Granollers vol iniciar un procés de “Pressupostos Participatius” . Els 
objectius operatius del procés que s’endega són dissenyar un model de Pressupostos Participatius 
propi de Granollers i fer-ne una prova pilot de la seva implementació destinant-hi un milió d’euros del 
capítol d’inversions dels pressupostos municipals de 2018 i de 2019 (500.000€ en cada anualitat 
pressupostària). En aquest sentit, s’ha inclòs una aplicació genèrica d’inversió per a pressupostos 
participatius en l’aprovació del pressupost municipal de 2018. Un cop finalitzat el procés de 
participació s’hauran definit les actuacions inversores destinatàries d’aquests recursos . 

La Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de 



participació ciutadana estableix en el Títol III Processos de participació ciutadana, les normes, les 
modalitats, el procediment, les formes i mecanismes de participació ciutadana institucionalitzada en 
l’àmbit competencial dels ens locals .

Atès que l’Ajuntament de Granollers no ha impulsat experiències prèvies en aquest àmbit i amb la 
intenció que tingui continuïtat en el temps, s’ha elaborat una guia que conté les bases i criteris i el 
procediment a seguir per portar a terme el Pressupost Participatiu de Granollers. En aquest sentit la 
guia recull diversos apartats en relació als projectes, en el que s’inclou la dotació pressupostària que 
es destina, les condicions que han de complir les propostes presentades per la ciutadania, els criteris 
ha tenir en consideració per admetre les propostes presentades, la configuració del òrgans i 
l’estructura del procés, així com les fases de desenvolupament del procés participatiu (presentació i 
recollida de propostes, validació i valoració tècnica, votació, execució i avaluació de propostes)

L’Àrea d’Acció Comunitària i la Direcció d’Hisenda de l’Ajuntament han elaborat la “Guia dels 
Pressupostos Participatius de Granollers” amb l’assessorament i assistència tècnica d’una consultora 
externa que compta amb experiència en l’àmbit del desenvolupament dels Pressupostos Participatius i 
que va ser contractada amb aquesta finalitat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

· Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de 
participació ciutadana

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

PPPPRIMERRIMERRIMERRIMER.... Aprovar la “Guia dels Pressupostos Participatius de Granollers” que a continuació es 
transcriu:

1. PreàmbulPreàmbulPreàmbulPreàmbul

L’Ajuntament de Granollers inicia els Pressupostos Participatius, un procés participatiu innovador, 
vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual la ciutadania proposarà i decidirà a què van 
destinats una part dels recursos públics.

Amb el Pressupost Participatiu es vol promoure la implicació de la ciutadania en els afers públics i 
afavorir la inclusió i la cohesió social. L’Ajuntament fa una aposta per la transparència, la participació i 
la col·laboració entre el consistori i la ciutadania .

Els principals objectius dels Pressupostos Participatius són :
· Implicar la ciutadaniaImplicar la ciutadaniaImplicar la ciutadaniaImplicar la ciutadania     en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics
· Garantir una participació inclusivaGarantir una participació inclusivaGarantir una participació inclusivaGarantir una participació inclusiva,,,, obrint diversos canals que permetin la participació de tota la 

ciutadania.
· Generar major transparència i eficiènciaGenerar major transparència i eficiènciaGenerar major transparència i eficiènciaGenerar major transparència i eficiència  en la gestió municipal
· Conèixer les necessitats de la poblacióConèixer les necessitats de la poblacióConèixer les necessitats de la poblacióConèixer les necessitats de la població  i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les actuacions . 
· Ajustar la despesa municipalAjustar la despesa municipalAjustar la despesa municipalAjustar la despesa municipal  a les necessitats i prioritats de la ciutadania

2. Objecte de la GuiaObjecte de la GuiaObjecte de la GuiaObjecte de la Guia

Amb aquesta Guia es vol regular el procediment que cal seguir per portar a terme el Pressupost 
Participatiu de Granollers.

La Guia és un document obert, revisable anualment depenent dels encerts i dels errors del pressupost 
participatiu anterior. 

Aquesta Guia tindrà vigència des de la seva aprovació per Ple Municipal i fins a l’aprovació de la 
següent Guia de Pressupostos Participatius.

3. ProjectesProjectesProjectesProjectes

3.1. Dotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostària     

L’Ajuntament preveu reservar una partida de 500.000 euros del capítol d’inversions del pressupost 
municipal del 2018 i de 500.000 euros del capítol d’inversions del pressupost municipal de 2019. Per 
tant, en el procés participatiu actual es proposarà, debatrà i es decidirà sobre en què invertir 1111    miliómiliómiliómilió     



d’eurosd’eurosd’eurosd’euros. 

S’estableix que els projectes presentats tinguin un pressupost màxim depressupost màxim depressupost màxim depressupost màxim de     150150150150....000000000000    euros cada uneuros cada uneuros cada uneuros cada un

Els projectes presentats poden ser inversionsinversionsinversionsinversions     de qualsevol àmbit de competència municipal. La 
partida d’inversionsinversionsinversionsinversions     permet fer accions globals que poden incidir en l’espai públic, l’urbanisme, els 
equipaments  o la mobilitat. 

Una inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior 
a un any. Els projectes a presentar per tant poden significar la construcció, adequació o reforma 
d’equipaments municipals, espais o infraestructures urbanes “durables”.

Per tant, es consideren inversions: 

- La creació de noves infraestructures o reposició de les existents (urbanització, mobiliari urbà, 
enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de voreres 
o asfaltat, senyalística vial …).

- La compra, construcció o reforma d’edificis i equipaments de titularitat municipal (escoles, 
centres cívics, instal·lacions esportives, biblioteques …). 

- L'adquisició o reposició de vehicles . 

- L'adquisició d'aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual . 

En canvi, no es consideren inversions: 

- Les despeses per a la contractació de personal. 

- La prestació de serveis o realització d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre, 
empreses, cooperatives o autònoms. Entre d'altres, per exemple, l'organització 
d’esdeveniments (festes populars, jornades, fires, debats,...), les campanyes educatives o de 
sensibilització, les exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres, les 
enquestes o estudis, o la dinamització de teixit associatiu , veïnal, educatiu, esportiu…

- El manteniment d'infraestructures i equipaments. 

- La concessió de subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica. 

- La reforma d’espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal . 

3.2. Criteris de les propostesCriteris de les propostesCriteris de les propostesCriteris de les propostes

Les propostes presentades han de complir amb les següents condicions:

1. Tenir un interès general i de gaudi per a tota la població, no només per a col·lectius específics
2. Donar resposta a una necessitat o problemàtica específica.
3. Concretar la inversió a realitzar i ésser valorable econòmicament
4. Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal existent .
5. No contradir els plans municipals aprovats.
6. Ser viables tècnicament.
7. Plantejar actuacions sostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les 

possibilitats de desenvolupament presents i futures.
8. No superar la quantitat econòmica assignada.
9. Ser considerada una inversió, amb principi i amb final.
10. No contemplar subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica.

4. Òrgans del procésÒrgans del procésÒrgans del procésÒrgans del procés

Per a l’organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin del Pressupost 
Participatiu, es preveuen els següents òrgans:

- Comissió PolíticaComissió PolíticaComissió PolíticaComissió Política.... Formada pels regidors que formen part de la Comissió informativa de l'Àrea de 
Govern i Economia. La seva funció serà vetllar pel funcionament adequat del procés i analitzar-ne 
l'execució trimestralment

- Comissió TècnicaComissió TècnicaComissió TècnicaComissió Tècnica.... Formada per personal tècnic de les àrees de l’ajuntament relacionades amb 
les temàtiques de les propostes. És l’encarregada d’avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i 
econòmica dels projectes presentats per la ciutadania a partir dels criteris definits. Aquesta 
comissió redactarà els informes tècnics i econòmics dels projectes seleccionats per a la votació. 



Segons les propostes que es traslladin a valoració, s’incorporà personal tècnic d’altres àrees de 
l’ajuntament. 

- Comissió de Participació del Consell de CiutatComissió de Participació del Consell de CiutatComissió de Participació del Consell de CiutatComissió de Participació del Consell de Ciutat.... Té com a objectiu fer el seguiment del procés 
participatiu i controlar l’execució, per part de l’Ajuntament de Granollers, dels projectes 
seleccionats per la ciutadania. 

5. Estructura del procésEstructura del procésEstructura del procésEstructura del procés

El Pressupost Participatiu s’estructura en tres grans moments de participació ciutadana :

1. Presentació de propostes per part de la ciutadania

2. Valoració de les propostes

3. Votació de les propostes per part de la ciutadania

Es desenvolupa en les següents fases:

· Fase 1. Definició i presentació del procés de Pressupostos Participatius

· Fase 2. Presentació de propostes

· Fase 3. Validació i valoració tècnica de les propostes

· Fase 4. Presentació pública i votació dels projectes

· Fase 5. Avaluació dels resultats

· Fase 6. Execució dels projectes i seguiment

6. Desenvolupament del procésDesenvolupament del procésDesenvolupament del procésDesenvolupament del procés

FaseFaseFaseFase    1111....    Definició i presentació del procés de Pressupostos ParticipatiusDefinició i presentació del procés de Pressupostos ParticipatiusDefinició i presentació del procés de Pressupostos ParticipatiusDefinició i presentació del procés de Pressupostos Participatius

Abans d’iniciar el procés de Pressupostos Participatius, la Comissió Política consensuarà la Guia dels 
Pressupostos Participatius que es presentarà a la Comissió de Participació del Consell de Ciutat, amb 
l’objectiu de desenvolupar el procés participatiu amb totes les garanties . 

El procés participatiu per als Pressupostos Participatius de Granollers ha d’anar acompanyat d’una 
campanya de comunicaciócampanya de comunicaciócampanya de comunicaciócampanya de comunicació     amb l’objectiu de fomentar la dinamització i la mobilització de la ciutadania 
i informar del calendari i dels diferents espais de participació. Una bona planificació de les accions de 
comunicació és imprescindible per garantir l’èxit del procés participatiu. Es dissenyarà una imatge i un 
eslògan per acompanyar les accions del procés participatiu .

En aquesta fase es presenta públicament el procés de Pressupostos Participatius i s’inicia la 
campanya informativa per explicar els seus objectius i els espais de participació ciutadana. La 
campanya informativa inclou: presentació a la Comissió de Participació del Consell de Ciutat , reunions 
informatives descentralitzades, díptic, cartells, anuncis i un espai web. 

FaseFaseFaseFase    2222....    Presentació de propostesPresentació de propostesPresentació de propostesPresentació de propostes     

En aquesta fase es desenvolupa el període de recollida de propostes de la ciutadaniarecollida de propostes de la ciutadaniarecollida de propostes de la ciutadaniarecollida de propostes de la ciutadania  

Qui pot presentar una propostaQui pot presentar una propostaQui pot presentar una propostaQui pot presentar una proposta ????

Totes les persones que viuen o treballen a Granollers independentment de la seva edat o 
nacionalitat. Les propostes es poden presentar de forma individual, en grup, amb una associació o 
col·lectiu, grup classe, família, etc. 

On presentar la propostaOn presentar la propostaOn presentar la propostaOn presentar la proposta ????

Les persones hauran de presentar les propostes a través de la plana web 
www.granollers.cat/pressupostosparticipatius. Les propostes es publiquen directament a la plana 
web i són visibles a l’instant. El fet d’estar publicades a la web permet veure la similitud entre 
propostes.

Amb l’objectiu de facilitar l’entrada de propostes, s’habilitaran punts d’informació i assistència a 
diferents equipaments municipals (OAC i centres cívics). 

Com presentar la propostaCom presentar la propostaCom presentar la propostaCom presentar la proposta ????



Les propostes hauran de contenir com a mínim els següents apartats:
· Nom de la persona o entitat 
· Adreça de correu electrònic o telèfon 
· Títol de la proposta
· Necessitat que es vol resoldre
· Col·lectiu beneficiari
· Descripció de l’actuació a realitzar
· Pressupost estimat (no obligatori)
· Ubicació (no obligatori). 
· Categoria (mobilitat i seguretat vial, equipaments municipals, espais verds i paisatge urbà, 

espais d’oci i lleure, infraestructures, altres)
· Annexes on adjuntar fotografies, dibuixos, plànols o vídeos que millorin l’explicació . 

L’Ajuntament proporcionarà una adreça de correu electrònic i un número de telèfon per aclarir 
dubtes i oferir assessorament en la presentació de propostes. S’organitzaran sessions 
d’acompanyament obertes a la ciutadania.

FaseFaseFaseFase    3333....    Validació i valoració tècnica de les propostesValidació i valoració tècnica de les propostesValidació i valoració tècnica de les propostesValidació i valoració tècnica de les propostes     

En aquesta fase, es desenvolupen dues accionsdues accionsdues accionsdues accions, una primera validació tècnica de les propostes i la 
valoració tècnica i econòmica de les propostes viables .

· D’una banda es farà una primera validació tècnicaprimera validació tècnicaprimera validació tècnicaprimera validació tècnica de totes les propostes presentades, observant 
que compleixin amb els criteris establerts. Si hi ha propostes repetides o molt similars s’unificaran 
en una de sola, la qual cosa s’informarà a les persones proposants. Aquesta valoració la farà la 
Comissió Tècnica. 
Si es considera necessari, es podran convocar sessions de treball amb les persones proposantssessions de treball amb les persones proposantssessions de treball amb les persones proposantssessions de treball amb les persones proposants 
amb l’objectiu de debatre, re-elaborar i agrupar les propostes de manera consensuada. En 
aquestes sessions es preveu que hi assisteixi personal tècnic municipal relacionat amb els temes 
tractats per facilitar el treball . 
Les propostes que plantegin millores per a la igualtat de gènere, la sostenibilitat, la convivència 
intergeneracional i intercultural comptaran amb un distintiu dins del llistat global de projectes 
viables i tindran un tractament especial en la votació (tal i com s’explica en la fase 4) amb 
l'objectiu de prioritzar els que promoguin valors cívics i socials, la millora de la cohesió i la 
convivència ciutadana. La Comissió Tècnica i la Comissió de Participació del Consell de Ciutat 
seran les encarregades d’assenyalar les propostes que compleixin els criteris anteriors .

· Una vegada s’hagin debatut, aclarit i re-elaborat les propostes viables, aquestes seran valorades 
pels serveis tècnics corresponents que emetran un breu informe tècnic i un pressupost per abreu informe tècnic i un pressupost per abreu informe tècnic i un pressupost per abreu informe tècnic i un pressupost per a    
cada projectecada projectecada projectecada projecte. D’aquesta manera transformaran les propostes que compleixin els requisits en 
projectes. 
El llistat de propostes viables i no viables es publicarà a la web dels Pressupostos Participatius .
En paral·lel, s’elaborarà el material comunicatiumaterial comunicatiumaterial comunicatiumaterial comunicatiu  que permetrà donar a conèixer els projectes per a 
la votació final. 
Les tasques realitzades, el material comunicatiu, els projectes que passaran a la fase de votació i, 
especialment, la selecció de projectes prioritaris, es presentarà a la Comissió de Participació del 
Consell de Ciutat. 

FaseFaseFaseFase    4444....    Presentació pública i votació dels projectesPresentació pública i votació dels projectesPresentació pública i votació dels projectesPresentació pública i votació dels projectes     

Aquesta fase consisteix d’una banda en la presentació pública dels projectes finalistes i d’altra banda 
en la votació dels projectes per part de la ciutadania.

Unes setmanes prèvies a la votació, es difondran els projectes i es faran sessions de presentació a la 
ciutadania on les persones/grups/entitats responsables dels projectes en faran una exposició amb el 
suport dels Serveis Tècnics municipals. L’objectiu d’aquestes sessions serà donar a conèixer els 
projectes a la ciutadania i donar arguments a la votació.  

Qui pot votarQui pot votarQui pot votarQui pot votar ????

Té dret a votar tota la ciutadania des dels 16 anys empadronada a Granollers. 

Com i on es podrà votarCom i on es podrà votarCom i on es podrà votarCom i on es podrà votar ????

La votació serà online mitjançant la plataforma tecnològica 



www.granollers.cat/pressupostosparticipatius on hi haurà els següents apartats: Nom i cognoms, DNI, 
correu electrònic, llistat dels projectes amb el seu import corresponent. Els projectes estaran 
organitzats per categories per facilitar la seva lectura .

S’establiran punts de votació assistit a l’OAC i centres cívics i es podrà habilitar un estand itinerant 
habilitat expressament per al procés de pressupostos participatius. La informació sobre els dies, 
horaris i ubicació de la urna de votacions s’ha de publicar, com a mínim, a la web municipal i a la 
plataforma de votació.

Cada ciutadà/ana podrà votar 5 projectes. 

Els projectes que en qualsevol dels àmbits municipals plantegin millores per a la igualtat de gènere, la 
sostenibilitat o la convivència intergeneracional o intercultural multiplicaran els vots rebuts per  1,5 amb 
l'objectiu de prioritzar els que promoguin valors cívics i socials , la millora de la cohesió i la convivència 
ciutadana. 

FaseFaseFaseFase    5555....    Avaluació dels resultatsAvaluació dels resultatsAvaluació dels resultatsAvaluació dels resultats     

Al finalitzar el període de votació, els resultats es publicaran a la plana web i se’n farà difusió a través 
dels mitjans de comunicació. Els resultats es presentaran a la Comissió de Participació del Consell de 
Ciutat. 

Amb l’objectiu d’avaluar el procés participatiu, s’habilitarà un qüestionari a la web per valorar les 
diferents fases dels pressupostos participatius.

En aquesta fase es redactarà una memòria i una avaluació del procés. Si es considera convenient 
s’incorporaran modificacions en la present Guia amb l’objectiu de millorar posteriors processos de 
Pressupostos Participatius.

FaseFaseFaseFase    6666....    Execució dels projectes i seguimentExecució dels projectes i seguimentExecució dels projectes i seguimentExecució dels projectes i seguiment

L’Ajuntament es compromet a executar els projectes que hagin obtingut major puntuació fins a assolir 
l’import dotat econòmicament en els pressupostos del 2018 i del 2019 amb aquesta finalitat. 
L’Ajuntament decidirà el calendari d’execució dels projectes i la seva distribució entre els 
pressupostos de 2018 i de 2019.

Cal tenir en compte que l’execució dels projectes estarà condicionada pel període de tramitació 
administrativa corresponent. En cas de demora en l’execució dels projectes, s’informarà a la 
ciutadania. 

La Comissió de Participació del Consell de Ciutat farà el seguiment dels projectes seleccionats i es 
podrà obrir a la participació de les persones responsables dels projectes seleccionats i dels tècnics 
municipals.

A la plana web de l’Ajuntament es farà el seguiment dels projectes i s’informarà del seu estat . 

 
Alcalde: Molt bé. El regidor Jordi Terrades, tinent d'alcalde d'Hisenda en farà la presentació.  
Endavant: 

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Breument, per presentar la Guia que havia d'aprovar la Junta de 
Govern Local, es va sol·licitar en el darrer Ple per dos grups municipals que es pogués debatre en Ple, 
no tenim cap inconvenient en fer-ho i, per tant, ho portem a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament. 
Iniciem, com ja s'ha explicat a la Comissió informativa i també en un Plenari de la Corporació, una 
experiència de Pressupostos Participatius, amb l'objectiu d'implicar més als ciutadans i les ciutadanes 
en la presa de decisions sobre el destí d'una part dels recursos públics, en aquest cas, del Pressupost 
d'inversions de l'any 2018 i també de l'any 2019. Garantirem una participació de tots aquells ciutadans 
i col·lectius de Granollers que així  ho desitgin . 
L'objectiu també és generar major transparència i eficiència en la gestió municipal, malgrat que els 
pressupostos ordinaris i el d'inversions estan penjats a la pàgina de transparència de l'Ajuntament i es 
pot veure per part de tots aquells ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, l'evolució dels mateixos i el 
grau d'assoliment dels compromisos adquirits en l 'aprovació del pressupost. 
També haurien de servir  o serviran, segur, per ajustar la despesa municipal a les prioritats de la 
ciutadania, dels ciutadans i ciutadanes, en el sentit que probablement algunes de les propostes que es 
puguin formular a la millor no tindran el recolzament necessari perquè quedin subrogats a les partides 
pressupostàries  d'inversió que s'han destinat, però, es podrà valorar també la seva idoneïtat per 
poder-les incloure en el programa o els criteris d 'actuació del Govern municipal. 



Els criteris de les propostes com es citen a la Guia, han de tenir un interès general, no només per 
col·lectius específics, donar respostes a una necessitat o problemàtiques específiques, s'ha de 
concretar la inversió que es vol fer i, a ser possible, ser valorat econòmicament, en tot cas, els serveis 
tècnics de l'Ajuntament un cop ja hi vegin les propostes també faran una primera valoració econòmica 
d'aquest projecte. Necessàriament han de fer referència a les competències municipals, per tant, a 
respectar el marc jurídic existent fixat amb les lleis de règim local i ser viables, evidentment, 
tècnicament. 
Bàsicament aquests són els criteris, també és cert que  hem introduït una ponderació positiva a favor 
de projectes que plantegin millores per la igualtat de gènere, per la sostenibilitat i per la convivència 
intergeneracional i intercultural; i aquests projectes que a criteri de la Comissió de participació del 
Consell de ciutat reuneixin aquests requisits, quan es proposin per la seva votació perquè els  
ciutadans i ciutadanes que vulguin participar en aquest procés, que esperem, i,  arbitrarem els 
mecanismes perquè siguin, doncs, quants més, millor, abans de produir-se la votació, tothom sabrà 
quins són aquests que tindran una ponderació positiva. 
Pretenem iniciar el projecte el 10 de gener, després de passar aquestes festes nadalenques i 
preveiem que la votació dels projectes presentats es pugui fer, es pugui realitzar, de l'1 al 15 de maig 
per poder iniciar després la redacció, els projectes concrets, que com tots vosaltres sabeu, doncs, no 
és un temps lleuger sinó que en funció de la complexitat que els projectes, doncs, té els seus terminis 
legals, primer de redacció i després d'exposicions públiques per poder-se procedir a les licitacions 
dels mateixos. 
En síntesi, aquesta és la Guia que portem avui al Ple per a la seva aprovació. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Obriríem un torn. Per part del 
Partit Popular, sí? Endavant, senyor Moya, té la paraula.

Senyor Moya: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tots i totes. Bé, nosaltres estem contents, ja que 
diferents grups venim demanant ja fa unes legislatures. 
Creiem que és una nova experiència de l'Ajuntament i una nova forma de treballar els pressupostos. 
Segurament no seran uns Pressupostos participatius que  molts grups d'aquest  Consistori volíem o 
els agradaria, però creiem que és un bon termòmetre per començar a treballar, per sondejar també a 
la ciutadania com li agradaria que fos la seva ciutat .
I bé, estem contents, començarem a treballar això, segurament serà una bona experiència per anar 
treballant i segurament tindrà una bona participació i poder anar treballant i agafar més experiència 
amb aquesta nova forma de fer pressupostos. Nosaltres votarem a favor.   

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP. Senyora Oliver. Endavant:  

Senyora Oliver: Gràcies. Bona tarda a tothom. 
En principi faig una prèvia molt breu. Lamentablement, a 27 de desembre encara trobem quatre 
presos polítics, a més a més, avui se sumen dos companys que estan detinguts i des d'aquí volem  
exigir la llibertat absoluta i, a més a més, també aprofitar l'avinentesa per solidaritzar-nos, com no 
podria ser d'una altra manera, amb els dotze mestres acusats d'incitació a l'odi de Sant Andreu de la 
barca i que el 2018, a principis del 2018 hauran de presentar-se per declarar. 
Dit això, parlem de Guia. 
Sí que és veritat que hem de començar, com no pot ser d'una altra manera en aquests casos,  agraint 
davant mà i com sempre, fem a l'equip tècnic que ho ha treballat i, per tant davant mà, moltes gràcies. 
Dir també que la nostra intenció de vot és una abstenció crítica i amatent, és a dir, crítica doncs 
perquè entenem que hi ha parts que afluixen més, i amatent perquè, efectivament, com el senyor 
Terrades ha comentat, és la primera vegada que a Granollers es fa una part petita, però en tot cas, 
una part destinada a un procés participat i entenem, doncs, que haurem d'estar amatents a veure com 
funciona tot plegat. 
Insistim, i ho torno a insistir aquí perquè les dues darreres Comissions Informatives, en la primera 
quan se'ns va presentar la Guia i a la darrera, que no hi havia el senyor Terrades, però sí que hi era 
l'Alba, que segurament ho recorda, justament hi vaig fer èmfasi, vam fer èmfasi en aquella part que 
entenem que és més fluixa de la Guia i, que en tot cas, coixeja una mica i és la que més ens 
preocupa, que és la part de la prèvia, en el que en el document s'anomena com la fa ser número 1;  és 
a dir aquesta fase, en la qual evidentment està basat en un dels objectius que de fet han estat 
esmentats, és l'apoderament del veïnatge de Granollers i el fet de què ens sentim partícips de la 
distribució, petita, però en tot cas la distribució d'una part del nostre Pressupost, entenem que aquesta 
part era precisament en la qual nosaltres hi havíem de fer major èmfasi i, per tant, un major treball. 
Aquí queda desdibuixat i, per tant, tant en les dues Comissions anteriors, Comissions Informatives, 



vaig demanar que més enllà de les explicacions formals o el disseny de la pàgina web, és a dir, o tot 
l'anunciació que es pugui fer a través de l'Ara Granollers o el nou9, efectivament, trobàvem a faltar 
aquesta concreció, aquesta calendarització, aquest acompanyament que feia l'Ajuntament per tal 
d'aprofitar aquest capital actiu, per exemple, que és tot una part del veïnatge de Granollers que està 
organitzat i del no organitzat, doncs, per efectivament, això, traslladar la necessitat de que la gent hi 
participi en aquest procés. Lamentablement aquesta part que per nosaltres és la més important, 
malgrat dues vegades ho hem demanat a Comissió Informativa, a hores d'ara no se'ns ha fet arribar  
aquesta concreció que demanàvem. Tot i així comento, molt «grosso modo», quines són les 
aportacions que, efectivament, nosaltres havíem fet igual que ha fet l'Ajuntament, hem anat mirant 
arreu del territori, quantitat d'experiències que hi ha estan havent-hi de Pressupostos participats, 
algunes ens ha agradat més d'altres ens agraden menys i, en base això, efectivament, assaig-error 
hem agafat algunes propostes que les hem fet arribar el senyor Terrades. 
En primer lloc, sí que és veritat que enteníem, això ja ho vam comentar, per tant, no és específicament 
de la Guia, és aquest increment progressiu del Pressupost, és veritat, partim d'un 0'6 de la part del 
total del Pressupost i, per tant, és un punt de partida, ja està; llavors sí que ens agradaria que hi 
hagués un cert compromís doncs que efectivament perquè anirà molt bé aquest procés participat, 
doncs, aquest increment anés "in crescendo", fos progressiu. 
En tot cas, també vam demanar i  ho vam demanar atenent experiències, com per exemple, la de 
Badalona, que és entre d'altres, potser, la que més ens agrada, per la tipologia que té Badalona i la 
tipologia que té Granollers. Vam demanar un increment del topall  de la partida, és a dir, una partida 
que hi havia de 100.000 euros que és la que proposaven inicialment, s'ha passat a un augment de 
150.000 com la partida màxima i, en tot cas, clar nosaltres demanàvem, doncs, que fins i tot fos de 
250.000, dèiem màxim, fins i tot no cal anar, bé, vull dir, no cal destarotar-nos perquè a Badalona, per 
exemple, drenen partides des de 1.000 euros fins a 3.500.000, però clar, evidentment, parlem d'una 
ciutat que hi dedica el 60% de les inversions a Pressupost Participat. 
Una de les coses que pensam que era molt important, precisament per evitar la dicotomia  que 
algunes vegades ja hem comentat al Consistori, que és la dicotomia centre-perifèria, enteníem que era 
important que la distribució pressupostària sigui, efectivament, equitativa i sigui per zones de la ciutat, 
perquè, efectivament, no trobem certs monopolis que, efectivament, tenen tendència fins i tot a ser 
més al centre. 
Sobre qui podia fer, sobre qui podia presentar propostes, lamentablement, a Granollers només es 
contempla la via nominal, la via nominativa. I nosaltres seguint també el model de Sabadell, per 
exemple, que sí que ens agradava, era un model en el qual  la gent havia de presentar les propostes a 
través d'entitats que estiguessin dins del registre de Granollers o de persones a  nivell individual i, per 
tant, era un model que ens agradava perquè era mix, però persones individuals que, efectivament, 
tenien la seva capacitat de vendre el projecte que volien vendre però aconseguint un mínim, un mínim 
de cinquanta signatures, una mica seguint el fil, el fil que dèiem aquest principi el qual respon als 
pressupostos que és el fet de ponderar, de suport mutu i de sentiment més col·lectivitzat i no pas 
individualitzat. 
I per últim, també dèiem i això té a veure justament amb el que comentàvem al principi, és a dir, tota 
aquesta tasca de difusió, d'apoderament i, efectivament, de fer una pedagogia activa per transmetre la 
necessitat de la participació en aquests Pressupostos, enteníem que la manera de legitimar-los fos, en 
tot cas, de mil vots mínim seguint també el model de Sabadell, per exemple, que en tot cas, perquè 
ciutat més gran, doncs, en teníem, ells posaven un topall mínim de tres mil vots. Clar, no voldríem, en 
tot cas, que el procés de processos de primers Pressupostos Participatius a Granollers fos un procés 
residual, per això hi posàvem molt d'èmfasi en la primera part de fer aquesta pedagogia activa, 
insisteixo, i en tot cas, bé, precisament, més enllà de l'abstenció crítica, adduint els motius que ja he 
exposat, és veritat que hi ha una part de nosaltres que estem molt contentes perquè hi hagi un pas 
endavant en la via de Pressupostos Participats i, que efectivament, doncs, estarem amatents a veure 
de quina és la resposta del poble de Granollers. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Carmany per part de Ciutadans, no? Per part d'Esquerra, perdó, el 
senyor El Homrani. Endavant té la paraula.  

Senyor El Homrani: Bona tarda a totes i tots. Bé, crec que podem estar una miqueta contents tots 
plegats. Des de fa temps que es reivindica la possibilitat de repensar Granollers, des d'un punt de 
vista amb una base més d'implicació ciutadana.  
Hem tingut una discussió històrica i l'hem tingut en diversos tipus de processos que es fan en aquest 
Ajuntament sobre el que entenem cadascú per participació, metodològicament i com s'ha de 
desenvolupar aquesta participació.
Jo, al final, si em permeten, li ficaria des d'una visió molt unidireccional a una visió més 



multi-direccional, que creiem que és la que s'ha de generar en aquest Consistori; un element on la 
participació sigui més activa més enllà de rebre la informació i de donar l'opinió  pertinent que és, des 
de la nostra visió, s'han executat la majoria de processos que hi ha implicació al teixit social i ciutadà 
d'aquesta ciutat. I tot això és, bàsicament, ho hem reivindicat, aquesta visió de participació més 
multilateral, com a eina de transformació, com a eina de transformació que permet empoderar i 
coresponsabilitzar els ciutadans de la nostra ciutat implicar-los en la presa de decisió. Actualment el 
nivell de participació en l'àmbit institucional dels ciutadans i les ciutadanes de Granollers la podem 
debatre de moltes maneres i amb visions diferents, però creiem que aquests primers Processos 
Participatius en l'àmbit econòmic, el que ningú pot discutir és que amplia la capacitat de participació 
dels ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat entorn els Pressupostos Municipals. 
Tots els grups crec que, excepte ciutadans, tots els grups en les últimes legislatures havien reivindicat 
fer aquesta passa, crec que és una bona notícia, a partir d'aquí ho veurem, veurem com funciona. Sí 
que hi ha un punt que és el punt de credibilitat i de ganes, que a vegades et porta a dubtar, 
especialment, amb alguns exemples que tenim sobre la taula, com per exemple que des del 2010 
tenim pendent el Reglament de participació ciutadana, crec que, aprofitant que anem enganxant 
temes, podem obrir altres i aquest que el tenim pendent des de fa set anys. 
La Guia, creiem que és una guia tècnicament interessant, sí que pensem que és una mica agosarat 
per l'avenç innovador, més que res perquè exemples de participació entorn de Pressupostos es donen  
de fa més d'una dècada. Pensem que finalment aquesta Guia s'hagi pogut debatre en el Ple, és una 
gran notícia i agraïm al Govern local que ho hagi fet, igual que un altre de les propostes que havíem 
situat, que era que els grups municipals que estem a l'oposició estiguéssim a la Comissió política que 
fa seguiment del procés, i això ho hem d'agrair que el Govern local ho hagi incorporat, i pensem que 
és interessant i crec que és interessant, encara que estiguem en dates no són molt propícies perquè 
vingui i segueixi molta gent el Ple, pensem que té sentit que es pugui debatre en el Ple i té sentit que 
l'oposició en representació d'una part de la ciutadania d'aquesta ciutat pugui participar. 
A partir d'aquí, nosaltres ja ho hem situat en diverses intervencions i hem presentat fins i tot 
metodologies. 
Trobem a faltar el punt del grup motor que validi la metodologia, que el calendaritzi, que faci una 
prèvia pedagògica i que faci un seguiment. 
A partir d'aquí jo crec, que tal i com es planteja, serà molt el Govern local, pensem que un àmbit i ho 
hem situat a més d'una ocasió podria ser el Consell de ciutat, pensem que això, com que entenem que 
serà una eina viva, doncs ja s'acabarà d'emmarcar si la voluntat política de tots i totes. 
En general el que sí que trobem a faltar és un element molt més clar entorn de la coresponsabilització 
i de l'empoderament, és a dir, segurament perquè estem davant de les primeres experiències, però 
pensem que podríem haver anat més enllà entorn d'aquest paper que té com a transformació i com a 
conscienciació del que significa la gestió pública i la gestió del béns comuns en un municipi com el 
nostre. A partir de tot això, pensem que és una passa necessària, que és una passa positiva, pensem 
que es podria haver fet d'una altra manera igual que cada grup municipal, això som conscients de què 
hi ha visions diferents però esperem que sigui una eina que acabi mobilitzant més a la ciutadania, 
implicant-la més i donant més resposta. 
Davant d'això el que farem serà l'abstenció que es podia llegir des d'un punt de vista positiu, en el 
sentit, crec que hem assumit una demanda de molts grups municipals i una demanda que tots i totes 
pensem que el que ha de servir és per activar la ciutadania d'aquesta ciutat, no s'ha fet amb un acord 
global, també molt més complicat i, tot sigui dit, i més especialment perquè això sí que s'ha de dir, el 
regidor Terrades és molt clar quan parles amb ell i ja quan vam començar a parlar feia temps, bé, 
agafem aquest compromís però mirarem models, segurament en els models tindrem visions diferents i 
no serà el model que tothom voldria. Crec que la Maria ha parlat d'altres models, veurem, jo crec que 
com a mínim es fica una primera pedra a un element que és absolutament necessari com és obrir els 
Pressupostos als ciutadans de forma directa. Gràcies.      

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT. Endavant senyor Sastre: 

Senyor Sastre: Moltes gràcies senyor alcalde. Breument, també, fer una mica de repàs en el marc en 
el que arriba aquesta Guia de Pressupostos Participatius. 
Des de fa uns anys i jo crec que en el seu moment es va identificar com una mena de o amb el 
concepte de desafecció política, és a dir, aquest progressiu distanciament entre el gran gruix de la 
població, diguem-ho així, i les decisions que es prenen en l'àmbit de la política; i en aquest sentit es va 
arribar a una espècie de consens, jo crec que compartit per pràcticament tothom, per no dir tothom, 
que es basava, primer una reformada doncs de l'exercici de la pròpia política, però sobretot  es basava 
en un increment substancial de la participació ciutadana. I la participació ciutadana no vol dir només 
l'opinió expressada a les urnes, que això, evidentment, doncs, i és la base d'aquest Consistori, del 



Parlament de Catalunya, de totes les cambres parlamentàries que hi ha en aquest país, sinó un 
seguiment més acurat del vot per part dels ciutadans, és a dir, una intervenció més directa amb tot el 
procés que hi ha entre elecció i elecció. 
En aquest sentit sí que moltes vegades i des d'aquest grup, quan hem demanat un increment de la 
participació ciutadana a Granollers, en molts àmbits, eh, hi tenim, doncs, una sèrie de consells 
participatius que al nostre entendre, doncs, requereixen una reforma global perquè siguin 
veritablement operatius, no és aquest avui  l'assumpte que ens preocupa. 
També s'ha demanat des d'aquest grup en nombroses ocasions incentivar, promocionar i implementar 
els Pressupostos participatius, doncs, fins l'any passat no hi havia hagut una resposta positiva del 
Govern i en aquest cas hi ha estat. 
Aquest increment de la participació ciutadana volíem que fos garantista, és a dir, ens diu el Govern 
municipal, ens ho ha dit moltes vegades el senyor Terrades, crec que l'alcalde també en algun debat 
de l'Estat de la ciutat, que en aquest cas el programa electoral del PSC que és la força majoritària a 
les eleccions municipals, és veritat que aquest programa és refrendat per una majoria de la població 
de Granollers i, segons diuen, i jo me'ls crec, és a dir, no dic pas que sigui fals, aquest programa 
vostès l'obtenen fruït d'una participació d'una sèrie de ciutadans, jo això no ho desmenteixo, estic 
segur que sí, ara bé, una cosa és que persones facin arribar propostes en els partits polítics per 
l'elaboració del programa electoral, a nosaltres també ens n'han fet arribar moltes i les hem incorporat, 
però aquest, permeti'm que ho digui així, no és un procés garantista perquè a nosaltres ens fan arribar 
propostes i a quin criteri queda l'acceptació, incorporació d'aquestes proposes en el programa 
electoral? doncs queda purament diguéssim de les persones que prenen les decisions en l'àmbit dels 
partits polítics, per tant, aquest procés que és participatiu  perquè la gent participa, no és garantista 
perquè no garantim a tots els ciutadans, u, poder participar perquè ningú de nosaltres els que estem 
aquí, més enllà de l'Ajuntament, que és qui té les eines, té la capacitat d'arribar a tots els ciutadans 
per oferir-los aquesta possibilitat, ni tenim la capacitat d'oferir un procés que permeti aquestes 
persones que volen participar vegin, puguin seguir, puguin palpar quin és el recorregut de les seves 
propostes; per tant, aquest procés, aquesta Guia que aprovem avui és garantista en aquest sentit.
Pensem també que la política municipal, aquesta que fem des dels ajuntaments que té en la 
proximitat, en l'element de la proximitat, en l'element diferencial que fa que aquest sigui, jo crec, que 
l'ecosistema idoni per liderar aquest tipus d'iniciatives, per tant, és a dir,  és evident que és més fàcil 
fer participar la gent en els pressupostos de l'Ajuntament de Granollers que en els de la Generalitat de 
Catalunya per una qüestió òbvia d'escala. 
Ara bé, aquí estaria bé que tots ho podem reconèixer, tots som inexperts, és a dir, com que és la 
primera vegada que fem Pressupostos Participatius a l'Ajuntament de Granollers i no hi ha ningú 
d'aquest consistori que pugui dir, doncs, que més enllà d'oïdes o de lectures, doncs, ho esmentaven 
els companys d'Esquerra i de la Cup, d'altres experiències no podem, doncs, extrapolar-les de forma 
directa a Granollers, per tant, i la Maria Oliver ha fet una referència amb un mètode que jo, com a 
científic de formació, doncs, em sembla molt adequat, el d'assaig-error, és a dir, aquesta Guia de 
Pressupostos Participatius l'aprovem i, pot anar bé o no, en tot cas, jo crec el que hem de ser és 
políticament madurs per assumir-ne l'èxit o bé per assumir-ne el fracàs en termes relatius, eh. Jo crec 
que no serà un fracàs aquesta Guia i aquesta implementació. Per tant, la valoració a priori d'aquesta 
Guia és molt complexa perquè, és a dir, hi pot haver algun element, després  n'esmentaré bàsicament 
dos que no acabem de veure del tot clar d'aquesta Guia, però que després  durant el seguiment i està 
molt bé que puguem anar fent un seguiment acurat a través de la Comissió Informativa, per exemple, 
de la publicitat perquè arribi a tots els ciutadans i tothom en resti assabentat de forma efectiva de quin 
és aquest procés o sobre els resultats conformes es van presentant propostes i en el moment, doncs, 
de la votació; doncs per tant aquesta, valoració a priori és complexa i pensem que és més efectiva una 
valoració sobre els resultats un cop els anem obtenint . 
Tenim molt clar també, jo crec que això ho hauríem de tenir-ho clar tots, propi Govern també, que no 
podem fer aquesta valoració com a mínim aquest grup no pensem fer-ho en aquests termes, a no ser 
que sigui diguéssim en termes catastròfics que crec que no serà així, en termes purament de 
participació, és a dir, participa el 10% i això potser ho podríem valorar molt positivament, eh, però per 
dir una xifra, participa el 10%, no podem basar la valoració d'aquests Pressupostos Participatius, 
només en base a un tant per cent de la gent  d'aquesta ciutat que ha participat. Per què? doncs perquè 
estem dient que aquesta és una cultura, la de la participació ciutadana, que tot just ara ho fa uns pocs 
anys que s'està implementant en aquest país i, per tant, quant estem implementant un canvi de 
mentalitat  política i, per tant, un canvi de cultura política, doncs això són processos molt lents i que al 
llarg dels anys es veurà doncs sí això va quallant i, si és això el que ens demanaven estrictament la 
gent. 
Només dos temes molt concrets respecte la Guia i qui ja dic que són dos elements que no són per ser 
negatius, és a dir, que pot ser que no hi sigui i que nosaltres  els hi trobem a faltar, però que a l'hora 



de la veritat, doncs, el resultat acabi sent positiu. 
Una és que no hi aparegui  representat o que la Guia no recull una participació estructurada del teixit 
associatiu i territorial de la ciutat; és cert que com que permet que qualsevol ciutadà de Granollers 
pugui participar això queda en certa manera pal·liat, és a dir, perquè com a associació podem 
reunir-nos, fer una proposta i que en lloc de presentar-la doncs l'associació tal la presenti el president 
de l'associació tal perquè és un ciutadà de Granollers i pot fer-ho, per tant, és a dir, que tampoc no és 
un impediment greu perquè no és un impediment, en tot cas s'hauria de veure vist tots els resultats, 
doncs, si al final cal incorporar una participació , doncs, més esmentada d'aquest teixit associatiu. 
I segona, hi tenim, recordo la conversa o la discussió, amable, eh, amb la regidora Canelo, en la 
pròpia Informativa. Hi ha un element quan, diguéssim, es presenten propostes per part dels ciutadans 
que és el de l'interès general, llavors, clar, aquí entrem en criteris que són moltes vegades difícilment 
avaluables perquè, és a dir, una proposta per ser d'interès general, què ha de complir, i jo posava un 
exemple, permeteu-me que ho digui així, és una pista per exemple de skate, un skate parc, és a dir, és 
un skate parc una inversió d'interès general? Clar, aquí podríem dir: d'interès general vol dir que el 
pugui gaudir tothom? és evident, doncs, que evidentment jo puc anar a un skate parc però no és la 
meva afició principal, per dir-ho d'aquesta manera. Per tant, com decidirem, 
suposo, doncs, que evidentment, com que dèiem que això és una cosa d'assaig-error, doncs, ens hi 
trobarem, veurem si és efectiu o no i en funció del resultat, doncs, anirem corregint de cara al futur. 
Per tant, per tots aquests elements, perquè, doncs, és un procés  que nosaltres havíem demanat, que 
l'equip de Govern doncs  ara decidit fer-ho, que ha impulsat doncs una Guia tècnica i, que sobretot, 
estarem molt amatents als resultats per poder-los anar implementant i corregint en aquest sentit, 
aquest grup s'abstindrà per tal, doncs, evidentment, no obstaculitzar l'aprovació de la Guia i per tal de 
poder ser present en el procés a posteriori i la implementació d'aquests Pressupostos participatius. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades, en la seva doble condició de Portaveus del 
grup municipal i de ponent. Endavant: 

Senyor Terrades: Gràcies. Per fer algunes precisions sobre les intervencions que s'han fet i explicar 
perquè algunes de les propostes, que s'havien formulat a la Guia, no s'han incorporat o no s'han 
acceptat. 
De fet, estem en una democràcia representativa. Tots ens presentem a les eleccions amb uns 
programes electorals que haurien de ser el nostre compromís amb els granollerins i granollerines amb 
alguns temes en qüestions distintes, diferents i, amb altres, amb similituds. Probablement algunes de 
les persones o col·lectius que fan arribar propostes amb un grup municipal li fan arribar a l'altre i es 
matitzen, es col·loquen en el programa electoral. 
Deia el senyor Sastre, feia una discussió, un debat sobre el procés garantista. Home, unes eleccions 
és un procés garantista, eh, "vamos" si és un procés garantista, hi poden participar totes i tots les 
ciutadanes i ciutadans que vulguin, tots els granollerins i granollerines que vulguin; «ojalá» en 
participessin més. I després, la garantia que s'incorpora en el Pla d'acció municipal, programa d'acció 
municipal  i després en els pressupostos públics a través del Pla de transparència municipal, amb 
aplicació de la Llei de la transparència, es pot fer un seguiment a la pàgina web de l'Ajuntament, 
doncs  de com es desenvolupa aquest Pressupost. 
Nosaltres volem que aquesta experiència sigui un èxit i, tant és així, que malgrat en el Ple encara no 
s'havia aprovat la Guia, tot i que, la columna vertebral més o menys podríem saber per on hi aniria, i  
tenint en compte que entrava en una temporada nadalenca on hi ha molts treballadors de la casa que 
fan vacances, tenen permisos, etcètera, el que sí que van voler donar un missatge, claríssim,  que 
això va seriosament i  que no és un projecte o un programa que el desenvolupin ni els tretze regidors i 
regidores del Govern i el conjunt dels vint-i-cinc regidores i regidors de l'Ajuntament, sinó que aquí ha 
d'estar implicada tota l'organització. L'alcalde de la ciutat va reunir abans de marxar de vacances 
l'equip directiu de l'Ajuntament, des de caps de servei fins al gerent de l'Ajuntament, és a dir, de tots 
els serveis de l'organització de l'Ajuntament, per tal  que tinguéssim clar que aquest és un projecte 
que no és qualsevol cosa sinó que ha d'haver-hi una implicació de tota l'organització perquè al final 
aquest sigui un projecte que regeixi, que sigui un èxit, perquè necessitarem, un cop es presenti les 
propostes,  que no quedin en un calaix, que no quedin en segon terme sinó que se li doni la celeritat 
que mereixen aquestes propostes i, per tant, tota l'organització de l'Ajuntament ja està treballant o 
començarà a treballar quan vingui de vacances, implementar tots els processos interns que s'hauran 
d'implementar i les càrregues de feina que alguns serveis en, especial, tindran. 
Tots els domicilis de Granollers rebran informació d'aquest projecte, totes les entitats de la ciutat 
també, tots els instituts de la ciutat també tindran informació del que és el que estem iniciant a la 
nostra ciutat. És veritat que altres ciutats ho han iniciat però la nostra encara no ho havia fet i , per tant, 



també utilitzarem tots els canals d'informació disponibles per tal que aquesta informació arribi al 
conjunt de la ciutadania, dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, i més enllà dels ciutadans i 
ciutadanes de Granollers, perquè aquest és un procés que està obert en aquelles persones que també 
utilitzen la ciutat, els que venen a treballar, els que venen a comprar, els que venen a gaudir i, per tant, 
rebrem propostes o estem disposats a rebre propostes de tothom. Després votaran els ciutadans de 
Granollers, els que estan en el padró de la ciutat, entre d'altres coses perquè estem decidint sobre els 
nostres, una part, dels nostres recursos. Però, bé, aquí hi haurà un compromís de tots perquè això 
sigui, repeteixo, un èxit. Després parlaré de l'èxit, eh, quines mesures, ho veurem. 
Hi ha un grup motor, o hi haurà un motor que no seran els regidors de l'Ajuntament, hem decidit que 
d'entrada hi hagin els responsables funcionarials o funcionaris, en principi, quatre serveis, que són els 
que han elaborat aquesta Guia que han imposat els debats intens, que són el servei de  Participació, 
servei de Processos Estratègics, el servei de l'Àrea econòmica i el servei de Comunicació. 
Vam incorporar, aquesta era la segona Guia que es presentava, els primers treballs es van fer arribar 
als grups municipals abans de vacances d'estiu, van haver-hi alguns suggeriments com d'Esquerra 
Republicana valorant quin paper hauria de tenir el Consell de ciutat. El Consell de Ciutat, hem cregut 
que ha de fer el seguiment d'aquest procés, després també farà l'avaluació, podrà fer l'avaluació final; 
però els hi repetia que en aquesta segona Guia hem introduït un element que per a nosaltres és 
important, aquells projectes o aquelles propostes que necessitin una, o que nosaltres creiem que, en 
funció, dels inputs que els hi he donat puguin tenir o hauríem de tenir una valoració o una ponderació 
positiva. Això ho podien  fer els serveis de l'Ajuntament, ho  podria fer  la Comissió Informativa, vam  
creure que seria bo que fos un òrgan extern i, per tant, la Comissió de participació del Consell de 
ciutat serà el que decidirà quina tindrà aquesta ponderació de 1,5; quan es voti no serà un vot sinó que 
tindrà una ponderació positiva, perquè no totes les propostes que s'acabin votant siguin allò "pedra 
pura i dura", per tant, aquest és un dels papers que tindrà el Consell de Ciutat. 
Jo crec que no s'han acabat de llegir bé la Guia perquè les propostes no es fan exclusivament a títol 
nominal de les persones; perquè, qui pot presentar una proposta? o totes les persones que viuen o 
treballen a Granollers, independentment de la seva edat o nacionalitat, i les propostes es poden 
presentar de forma individual, en grup amb una associació, és a dir, una associació, o un col·lectiu, o 
un grup d'una classe, o una família, etcètera, les entitats poden presentar propostes. 
És veritat, aquí estem fent una primera experiència. Veurem quin resultat acabarà tenint. Jo crec que 
és evident que, en funció dels resultats de l'avaluació conjunta que en fem, s'acabaran introduint nous 
canvis o canvis en aquest procés, n'estic convençut. Aquesta també serà una feina que li tocarà 
encarar al nou Govern de la ciutat que surti de les eleccions del maig del 2019, malgrat que puguem 
fer  una avaluació tots nosaltres abans d'aquesta data. 
Per què no hem incorporat algunes de les propostes que la Maria Oliver, en nom de la CUP, havia fet 
arribar, hem transaccionat una proposta però alguns altres temes no. No hem augmentat la partida 
pressupostària perquè el crèdit destinat a Pressupostos Participatius es va debatre en l'aprovació del 
Pressupost  general de l'Ajuntament i, per tant, el debat de si s'havia d'incrementar o de decrementar 
el moment del debat exacte era aquell, des del nostre punt de vista. Tampoc no compartim el fet que 
el 60% dels pressupostos d'inversió s'hagin de decidir a través d'aquest model perquè, diguem, que si 
algú de la ciutat presenta un projecte o té terços projectes que la magnitud del seu cost és important, 
si fem les proporcions després haurien d'anar augmentant i, per tant, haurien d'augmentar els 
Pressupostos d'inversions i segurament acabaríem augmentant també l'endeutament de l'Ajuntament, 
per tant, nosaltres hem cregut per prudència financera destinar aquestes partides. 
Amb el tema distribució territorial, aquestes, una proposta que semblaria indicada per una ciutat 
d'algun tamany més gran que Granollers, nosaltres creiem que cal veure els nivells de participació de 
l'actual procés, analitzar si en les propostes que es presenten hi ha una delimitació territorial molt 
focalitzada o molt concreta, jo crec que això no serà així, però en tot cas, ho analitzarem i com es 
produeixen les votacions, però dient que no tenim, si fos una ciutat en nombre d'habitants  més gran i 
amb molts més barris, probablement, aquesta seria una bona proposta amb la dimensió de la ciutat a 
Granollers, 60.000 habitants, creiem que les propostes haurien de ser o han de ser úniques en 
principi. 
Jo crec que quan avaluem el resultat d'aquest procés podrem avançar:

Primer, si augmentem les quanties del pressupost d'inversions.

Segon, sí amb aquest procés de participació s'amplia la despesa corrent i en quins termes i quantitats. 
En tot cas, nosaltres no estem tancats en aquest debat, algun altre grup també ho havia proposat, 
avaluem primer aquesta primera experiència. 
Amb el tema de promoció de l'associacionisme que ens plantejaven vostès, el model que ens 
presentaven des del nostre punt de vista si en possibilitava la presentació de propostes a títol 



individual, i aquí nosaltres tenim una discrepància, nosaltres creiem que una persona a nivell 
individual també pot presentar propostes igual que una entitat o un col·lectiu , o un  grup que es dediqui 
a recollir més assignatures amb un barri, un col·lectiu concret, les persones individuals també poden 
presentar propostes. Creiem que presentar propostes a títol individual no implica despreocupar-se per 
l'interès general, de fet, presentar propostes en nom d'entitats no implica per ser que aquestes tinguin 
una preocupació per l'interès general o millor l'interès és molt sectorial i concret d'aquella entitat o 
col·lectiu i, que en tot cas, el fet que ho presenti una persona o una entitat no té perquè implicar la 
despreocupació per l'interès general i a l'inrevés. De fet, les associacions actuals o les entitats que 
tenim a la ciutat ja tenen com a punt de partida una situació més favorable que un ciutadà individual, 
des del punt de vista sobretot en el procés final del procés a l'hora de concentrar suports amb una 
proposta determinada. 
Hi ha un tema que, no puc entendre l'esperit de la proposta, però es podia interpretar erròniament i, 
per tant, nosaltres no li hem donat suport, que és aquests 1000 participants que vostès ens 
plantejaven per validar el procés. 1000 participants que representa aproximadament un 1,5 un 1,6 de 
la població, significa aproximadament un 2,5% del cens electoral. Si no arribem en aquesta xifra que 
vostès proposen vol dir que no és legítim el procés? que no es posen en marxa els processos 
imputats? En altres processos que hem pogut observar d'altres ciutats els nivells de participació situen 
entre el 2 el 3%, ja m'agradaria que fos el 10% senyor Sastre, és a dir, si no donéssim per vàlid aquest 
procés participatiu quina resposta rebrien les persones que sí que hi han participat. Nosaltres creiem 
que el procés participatiu és retroalimenta. El fet de que hi hagi processos que es posin en marxa en 
funció de projectes decidits en participació, malgrat que en aquesta primera experiència esperem 
superar el que en altres ciutats, doncs, no hi han arribat en uns primers inicis, creiem que el que fa és 
justament retroalimentar participacions futures, i per això nosaltres no volíem posar un quòrum, 
perquè si invalidéssim tot el procés perquè no arribéssim aquests 1000, aquesta xifra que vostès ens 
indiquen, de 1000. Imaginin que són 900 o 950, creiem que pot malmetre processos futurs i, per tant, 
ja li dic, nosaltres esmerçarem tots els esforços finals, finals tots els esforços, -m'he anat a la part final 
de la meva intervenció-, tots els esforços per a que aquest procés sigui un èxit i incentivarem que de 
l'1 al 15 de maig hi hagi una votació important, interessant a tots aquells granollerins i granollerines  
que vulguin participar-hi, de fet, es podrà votar més d'un projecte i es garantirà que cada persona 
només vota una vegada, aquest tema és un tema que volíem tenir controlat, i això ho podem garantir 
amb els processos informàtics que hem desenvolupat. 
També totes aquelles persones que hagin presentat projectes i que hagin estat validats tècnicament, 
és a dir, que siguin competència municipal, que no superin els 150.000 euros podran exposar, això ja 
ho arbitrarem, en parlarem a la Comissió informativa. Definirem un parell o tres de dies perquè les 
persones amb audiència pública puguem presentar els seus projectes a tots els ciutadans que els 
vulguin venir a escoltar i, a més a més, ho difondrem per la pàgina web de l'Ajuntament, per les 
xarxes, demanarem la complicitat dels mitjans de comunicació locals perquè també acompanyin 
aquest procés. 
I és veritat, qui decideix que un tema és d'interès general o no, jo crec que no ens hem de fer més 
disquisicions i qui ho acabarà decidint seran els granollerins i granollerines en el procés de votació . 

Alcalde: Moltes gràcies. 
Obriríem un segon torn. Per part del Partit Popular hi ha intervenció? no? Per part de la CUP? no? Per 
part de Ciutadans? no? Per part d'Esquerra? no? Doncs passaríem a la votació.  

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13), C'S 
(1) i PP (1), i 6 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT-Demòcrates (2) , ERC-AG-AM (2),  )  i  
CpG-CUP-PA (2)

Alcalde: Passem al punt número 6, en el qual es resolen les al·legacions presentades a les 
Ordenances Fiscals. Endavant:
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El Ple de Granollers, en la sessió del dia 30 d’octubre de 2017, va acordar aprovar 
inicialment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018.

En relació amb l'acord d'aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals que 
regiran a partir de l'1 de gener de 2018, s'ha formulat l'al·legació següent: 

El 23 de novembre de 2017, amb registre d'entrada núm. 38.239 el Sr. Ramon Parellada 
Garrell (77.088.457-R) presenta escrit d'al·legacions en el qual discuteix concretament el 
tipus de gravamen dels immobles de naturalesa urbana dedicats a l'ús hoteler fixat per 
l'article 9 de L'Ordenança fiscal 1.1. que regula l' Impost sobre Béns Immobles, per a l'any 
2018. Al seu parer, el tipus esmentat determina una quota del tribut que és excessiva i 
perjudica la competència, tot demanant que es modifiqui en el sentit d'aplicar el tipus 
corresponent als béns immobles de naturalesa urbana d'ús residencial.

En relació a l'al·legació s'informa que:

a) L'al·legació s'adreça contra l'article 9, de l'Ordenança fiscal 1.1, reguladora de l' Impost 
sobre Béns Immobles per a l'exercici 2018, que no es objecte de modificació ni se sotmet a 
exposició pública de cap tipus.  

b) La modificació proposada que es sotmet a exposició pública en relació a l'Ordenança 
fiscal a que s'ha fet esment afecta exclusivament a l'article 6 d'aquesta ordenança fiscal, 
relatiu a les bonificacions del tribut. Concretament al termini per a demanar la bonificació per 
ostentar la condició de família nombrosa.  

c) L'interessat no té en compte que allò que s'aprova, mitjançant l'acord de Ple del 
30/10/2017, no és l'aprovació inicial d'aquesta ordenança fiscal en la seva integritat, que ja 
es troba vigent des d'exercicis anteriors, sinó únicament de la seva modificació puntual, 
específicament, de l'article 6, només en allò que fa referència al termini per demanar la 
bonificació del tribut per tenir la condició de família nombrosa. Per tant, allò que és objecte 
d'exposició pública és exclusivament aquest acord i els seus antecedents que, en cap cas, 
fan referència a l'article 9 objecte de l'al·legació presentada que es considera improcedent. 
En ells no s'ha de justificar la forma en que es determina la regulació de l'article 9 perquè no 
és objecte de modificació i es troba vigent des que en el seu dia es va aprovar i publicar el 
seu contingut. Tanmateix s'ha de tenir present que les reclamacions presentades en el 
tràmit d'exposició pública no suposen un acte d'impugnació, sinó d'instrucció, l'única 
virtualitat del qual és de la participar en la formació de la voluntat política en matèria de 
tributs locals. 

d) Si l'interessat considera que l'article 9 esmentat, en la redacció i contingut que presenta 
actualment (arran de l'aprovació en el seu dia realitzada, seguint els tràmit legals d'aplicació) 
no és correcte des del punt de vista de la seva adequació a la legalitat, sempre podrà 
impugnar-lo de forma indirecta quan es notifiquin les liquidacions corresponents que 
suposen la seva aplicació al cas concret.

Fonaments de dret:

I. L'article 16.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que els acords de modificació de les 
ordenances fiscals han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les dates de 
la seva aprovació i del començament de la seva aplicació.

II. L'article 17.1 del Reial decret legislatiu esmentat disposa que els acords provisionals 
adoptats per les corresponents corporacions locals per les modificacions de les ordenances 
fiscals, s'exposaran en el tauler d'anunci de l'entitat durant trenta dies, com a mínim, dintre 
els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes.

A continuació assenyala que, acabat el període d'exposició pública, les corporacions locals 
adoptaran els acords definitius que siguin procedents, resolen les reclamacions que 



s'haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de les modificacions a que fa 
referència l'acord provisional.

III. L'article 164 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per al que s'aprova el 
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, prescriu que 
constitueix l'expedient el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen 
d'antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a 
executar-la.

Afegeix que els expedients es formaran mitjançant l'agregació successiva de quants 
documents, proves, dictàmens, decrets, acords, notificacions i demés diligències hagin 
d'integrar-los, i les seves fulles útils seran rubricades i foliades per als funcionaris 
encarregats de la seva tramitació.

IV. L'exposició pública és un acte d'instrucció del procediment d'elaboració o modificació 
d'una disposició de caràcter general que està pensat per que tots aquells que tinguin interès 
en l'afer puguin examinar l'expedient o la part d'aquest que s'acordi i adduir allò que estimin 
pertinent. Les reclamacions en ell formulades son simples al·legacions (STS 22/01/1986 
RJ.64).

V. Una cosa es l'aprovació o modificació de l'ordenança fiscal per un exercici concret, que 
segueix els tràmits establerts a la Llei reguladora de les hisendes locals, i una altre de 
diferent la pretensió d'un interessat exercida per la negativa municipal a introduir en la 
modificació de l'ordenança un acord previ municipal que va anul·lar un tipus impositiu 
incrementat diferent per l'any anterior (STS 27/11/2014 RJ.6041).

En el cas de la modificació d'una ordenança fiscal ja existent, només s'exigeix la publicació 
del text de la modificació en el butlletí oficial. No cal la publicació del text consolidat resultant 
de la modificació, essent suficient amb donar publicitat als concret preceptes que han estat 
afectats per la nova redacció (STS 27/11/2014 RJ.6041).

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

Primer . Desestimar l'al·legació efectuada pel senyor Ramon Parellada Garrell perquè 
s'adreça contra qüestions que no són objecte de modificació i es sotmeten a exposició 
pública de cap tipus, per la qual cosa són improcedents. En aquest cas, l'article 9, de 
l'Ordenança fiscal 1.1, quan la modificació puntual que s'aprova provisionalment i es sotmet 
a exposició pública únicament fa referència a l'article 6 d'aquesta ordenança fiscal, relatiu a 
les bonificacions del tribut. Concretament al termini per a demanar la bonificació per 
ostentar la condició de família nombrosa.

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

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

- Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
- Ordenança fiscal 1.2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança fiscal 1.3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

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



- Ordenança fiscal 2.1 reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i 
tècnics i per l'expedició de documents administratius.
- Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per serveis urbanístics i d'habitatge.
- Ordenança fiscal 2.5 reguladora de la taxa de cementiri municipal.
- Ordenança fiscal 2.14 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
- Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a 
establiments municipals i serveis escolars.
- Ordenança fiscal 2.19 reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en 
general i serveis de sanitat preventiva.

Cinquè.  Notificar a les persones interessades l’acord plenari.

Sisè. Publicar aquest acord plenari i el text dels preceptes modificats a que fan referència 
els acords esmentats en el Butlletí Oficial de la Província, que entraran en vigor a partir de 
l’1 de gener de 2018. Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde: Moltes  gràcies. Aquest és un tema tractat a la Comissió informativa, no hi ha demanades 
intervencions, sí que hi ha demanada votació.

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13), C'S 
(1) i PP (1), i 6 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT-Demòcrates (2) , ERC-AG-AM (2),  )  i  
CpG-CUP-PA (2)

Alcalde: El punt número 7 fa referència a una modificació de relació de llocs de treball . Endavant:

 
7777).-).-).-).-MODIFICACIÓMODIFICACIÓMODIFICACIÓMODIFICACIÓ     01010101////2018201820182018    DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LDE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LDE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LDE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

L'Ajuntament en Ple de data 30 d'octubre de 2017 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i relació 
de llocs de treball per a l'any 2018.

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

1) En l'àmbit de l'Àrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i EconomiaÀrea de Govern i Economia, i amb la voluntat d'homogenitzar i adequar les tasques 
dels diferents administratius del Departament de Recaptació, cal procedir a la modificació de les 
funcions de la fitxa número 135 del Manual de Funcions de l'Ajuntament de Granollers, corresponent 
al lloc de treball d'Administratiu/va de Recaptació, amb CD 16 i CE 8, nivell de català C, forma de 
provisió CM.



Atès que d'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que diu: "1. Són objecte de negociació, en el 
seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que 
legalment sigui procedent en cada cas, les matèries següents:
a) L’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques 
que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes .
b) La determinació i l’aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris . .....
k) Les que afectin les condicions de treball i les retribucions dels funcionaris, la regulació de les quals 
exigeixi norma amb rang de llei. .....
2. Queden excloses de l’obligatorietat de la negociació les matèries següents :
a) Les decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats d’organització .
Quan les conseqüències de les decisions de les administracions públiques que afectin les seves 
potestats d’organització tinguin repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics que 
preveu l’apartat anterior, és procedent la negociació de les condicions esmentades amb les 
organitzacions sindicals a què es refereix aquest Estatut.....";     en data 14 de desembre de 2017 s'ha 
informat a la Mesa de Negociació dels canvis proposats.    

D'acord amb l'informe emès per la Cap de Servei de Recursos Humans.

Aquest canvi de funcions no implica canvi en les retribucions .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

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

Aprovar  la modificació de les funcions de la Fitxa 135, del Manual de Funcions de l'Ajuntament de 
Granollers, corresponent al lloc de treball d'Administratiu/va de Recaptació, amb CD 16 i CE 8, nivell 
de català C, forma de provisió CM, d'acord amb el detall següent :

- Responsabilitzar-se de la tramesa de les notificacions de les liquidacions i rebuts de cobrament 
periòdic que resultin dels diferents serveis de l'Ajuntament tant en període voluntari com en 
període executiu.

- Realitzar l'aplicació dels quaderns bancaris resultants dels pagaments efectuats pels 
contribuents (Quadern 60 modalitat 2 i 3 i Quadern 19) i els cobraments rebuts mitjançant el canal 
REDSYS (TPV virtual a través de la seu electrònica) així com la resolució d'incidències que es 
deriven de la seva aplicació.

- Responsabilitzar-se d'elaborar les relacions de notificacions (voluntària i executiva) de tots 
aquells actes administratius que no han pogut ser practicats als efectes de la seva publicació al 
BOE, BOP, DOGC i al tauler digital de la corporació .

- Elaborar els certificats de deutes (voluntària i executiva) de la Recaptació municipal i coordinar 
el seu lliurament amb l'OAC.

- Realitzar tot el procés executiu dels pendents de cobrament d'acord amb el que estableix la LGT 
i RGR, mitjançant la tramitació d'embarg de comptes (Quadern 63), embarg de TPV, embarg de 
crèdits, embarg de devolucions de l'AEAT i els embargaments de sou i de patrimoni.



- Crear, tramitar i controlar els plans de pagament (fraccionament i ajornament) així com el control 
de les seves garanties i verificació de la documentació requerida en cada cas .

- Atendre i informar als ciutadans de forma presencial,telefònica i telemàticament.

- Tramitació dels expedients de baixa (fallits, per referència, antieconòmic) derivació de deute, 
hipoteca legal tàcita, concursos de creditors i ingressos indeguts.

- Executar diàriament el control de caixa, mensualment la comptabilitat de recaptació i amb 
caràcter anual la rendició de comptes.

- Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir 
actualitzat l'arxiu, arxivant i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències 
per a l'arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental .

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i 
organitzativa establertes per la corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a 
les mateixes, que substituirà fins i tot una vegada acabada la seva relació funcionarial amb la 
Corporació.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes . 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquest també és un tema explicat i comentat a la Informativa, hi ha 
demanada però votació, no hi ha anunciades intervencions.

S'aprova per majoria absoluta amb 15 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13), C'S 
(1) i PP (1), i 6 abstencions dels Grups Municipals del PDeCAT-Demòcrates (2) , ERC-AG-AM (2),  )  i  
CpG-CUP-PA (2)

Alcalde: Passem al punt número 8 que en aquest cas és donar compte d'uns nomenaments. Endavant:

 
8888).-).-).-).-DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PEL PROCEDIMENT DEDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PEL PROCEDIMENT DEDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PEL PROCEDIMENT DEDONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS PEL PROCEDIMENT DE    
MÀXIMA URGÈNCIA PREVISTOS A LMÀXIMA URGÈNCIA PREVISTOS A LMÀXIMA URGÈNCIA PREVISTOS A LMÀXIMA URGÈNCIA PREVISTOS A L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    291291291291    DEL DRECRET LEGISLATIUDEL DRECRET LEGISLATIUDEL DRECRET LEGISLATIUDEL DRECRET LEGISLATIU    2222////2003200320032003    DEDEDEDE    28282828    
DDDD''''ABRIL DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAABRIL DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAABRIL DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAABRIL DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA

L'Ajuntament de Granollers ha tingut darrerament la necessitat de proveir amb caràcter d'urgència 
diferents contractacions o nomenaments amb personal temporal per diferents perfils professionals 
dels quals o bé disposava de borsa de candidats i aquests han renunciat a la contractació oferta, o 
bé no es disposava de la mateixa borsa pel perfil requerit .

Vist que no s'ha pogut seguir, per les causes anteriorment esmentades, el procediment establert als 
article 55 i 61 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic i d'acord amb la 
regulació de l'article 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997 on s'estableix que excepcionalment, i per 
causa apreciada per l'administració es podrà nomenar personal interí o contractar personal 
temporal directament sense necessitat de convocatòria pública.

Atès que l'excepcionalitat i urgència d'aquest tipus de contractació està també prevista a l'article 
291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la LLei municipal i de règim local de Catalunya .

En data 23 d'octubre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número E-6466/2017 relatiu a 
contractar a la senyora Maribel Osuna Muñoz com a vetlladora de l'Escola Municipal del Treball, 



amb contracte laboral temporal pel procediment de màxima urgència.

En data 30 d'octubre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número E-6771/2017 relatiu al 
nomenament pel procediment de màxima urgència del senyor Eduard Noguera Bruguet com a 
professor de secundària a l'Escola Municipal del Treball .

En data 23 de novembre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número E-7376/2017 relatiu 
al nomenament pel procediment de màxima urgència del senyor Francisco Javier Pavón Vega, com 
a conserge d'instal·lació esportiva, al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers.

En data 20 de novembre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número E-7285/2017 relatiu 
a contractar al senyor Albert Bagué Martí, com a professor tècnic d'ensenyament secundari a 
l'Escola Municipal del Treball , amb contracte laboral temporal pel procediment de màxima urgència.

En data 23 de novembre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número E-7286/2017 de 
nomenament pel procediment de màxima urgència de la senyora Rosa Maria Arimany Barceló com 
a professora de secundària a l'Escola Municipal del Treball .

En data 20 de novembre de 2017 es va aprovar la resolució d'Alcaldia número E-7377/2017 relatiu 
a contractar a la senyora M Eva Garrido Paredes com a professora d'ensenyament secundari a 
l'Escola Municipal del Treball , amb contracte laboral temporal pel procediment de màxima urgència.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 6466/2017 relativa a contractar a la senyora 
Maribel Osuna Muñoz, com a vetlladora de l'Escola Municipal del Treball, la part dispositiva de la 
mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Contractar a la senyora Maribel Osuna Muñoz, a jornada parcial 10 hores setmanals, 
mitjançant la modalitat d'obra o servei determinat, per executar les funcions de vetlladora de 
l'Escola Municipal del Treball amb efectes del dia 20 d'octubre de 2017 i fins el 30 de juny de 
2018.

SegonSegonSegonSegon....- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la senyora Maribel Osuna 
Muñoz amb una previsió del dia 20 d'octubre de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017, per 
l'import i la partida que es detalla a continuació:

(AD 66878 ) J4105/32410/14300: 912,24 €
(AD 66879 ) J4105/32410/16000: 294,72 €

TercerTercerTercerTercer ....- La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2017 a raó de 7,24 €
l'hora lectiva en funció del que marca el departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya.

QuartQuartQuartQuart....- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera 
sessió plenària que es celebri.

CinquèCinquèCinquèCinquè....- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.

SegonSegonSegonSegon....- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 6771/2017 relativa a contractar al senyor 
Eduard Noguera Bruguet, com a professor de secundària de català de l'Escola Municipal del Treball, 
la part dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Declarar de màxima urgència la contractació d'una professor de secundària de català, 
per substituir la baixa per incapacitat temporal de la Sra. Marta Bruguet, des del dia 26 d'octubre 



de 2017 i fins a la reincorporació de la persona substituïda .

SegonSegonSegonSegon....- Nomenar funcionari interí al senyor Eduard Noguera Bruguet, com a professor de
secundària de català a l'Escola Municipal del Treball , amb les retribucions corresponents al
grup A1, complement destí 24 i complement específic 46, a jornada complerta, per a
substituir la baixa per incapacitat temporal de la Sra. Marta Bruguet, des del dia 26
d'octubre de 2017 i mentre la senyora Marta Bruguet romangui en situació d'incapacitat
temporal, donat que és una excepció de les previstes a la resolució d 'Alcaldia núm. 552, de
26 de juny de 2014, quedant rescindit de forma automàtica aquest contracte amb la
reincorporació de la persona substituïda.

TercerTercerTercerTercer ....- Autoritzar i disposar la despesa que suposa el nomenament del senyor Eduard
Noguera Bruguet amb una previsió del 26 d'octubre fins al 31 de desembre de 2017, per
l'import i la partida que es detalla a continuació:

( AD 69672 ) J4105/32410/12000: 1866,75 -€
( AD 69673 ) J4105/32410/12100: 981,33 - €
( AD 69674 ) J4105/32410/12101: 961,71 -€
( AD 69675 ) J4105/32410/16000: 955,18 -€

QuartQuartQuartQuart....    El treballador percebrà una retribució bruta mensual pels imports i pels conceptes
salarials que es detallen a continuació :

Sou Brut (A1) 622,25 euros
CD (24) 327,11 euros
CE (46) 320,57 euros

CinquèCinquèCinquèCinquè....-Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte, per màxima urgència, a la primera sessió plenària
que es celebri.

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

TercerTercerTercerTercer ....- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 7376/2017 relativa a contractar al senyor 
Francisco Javier Pavón Vega, com a conserge d'instal·lació esportiva al Servei d'Esports, la part 
dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Nomenar funcionari interí al senyor FRANCISCO JAVIER PAVÓN VEGA, com a conserge 
d’instal·lació esportiva, a jornada complerta, per a substituir al treballador ANTONIO LÓPEZ que 
es troba en situació de baixa per accident laboral, des del dia 21 de novembre de 2017 i fins la 
reincorporació de la persona substituïda, donat que és una excepció de les previstes a la resolució 
d'Alcaldia núm. 552, de 26 de juny de 2014, quedant sense efecte, de forma automàtica, aquest 
nomenament amb la reincorporació de la persona substituïda.

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació del senyor FRANCISCO 
JAVIER PAVÓN VEGA, amb una previsió del dia 21 de novembre de 2017 i fins el 31 de 
desembre de 2017, per l'import i les partides que es detallen a continuació:

( AD 76149 ) J4202/34200/13100: 1.948,38.-€
( AD 76150 ) J4202/34200/16000: 666,86.-€

TercerTercerTercerTercer ....    El treballador percebrà una retribució bruta mensual per al 2017 pels imports i pels 
conceptes salarials que es detallen a continuació :

Sou brut ( AP ) 559,50 euros
CD ( 11 ) 242,40 euros
CE ( 2 ) 541,09 euros

QuartQuartQuartQuart....    Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la



primera sessió plenària que es celebri .

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 7285/2017 relativa a contractar al senyor Albert 
Bagué Martí, com a professor tècnic d'ensenyament secundari de l'Escola Municipal del Treball, la 
part dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Contractar al senyor ALBERT BAGUÉ MARTÍ amb DNI 44003928Y, com a professor 
tècnic d’ensenyament secundari, grup A2, complement de destí 24, i complement específic 46, a 
jornada complerta mitjançant la modalitat de contracte laboral temporal per acumulació de tasques  
per a cobrir les necessitats urgents del departament de mecànica de l’Escola Municipal el Treball, 
des del dia 9 de novembre de 2017 i fins el 8 de maig de 2017.

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació del senyor ALBERT BAGUÉ 
MARTÍ, amb una previsió del dia 9 de novembre de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017, per 
l'import i les partides que es detallen a continuació:

( AD 73506) J4105/32410/13100: 4.009,76.-€
( AD 73507) J4105/32410/16000: 1.347,06.-€

TercerTercerTercerTercer ....    El treballador percebrà una retribució bruta mensual per al 2017 pels imports i pels 
conceptes salarials que es detallen a continuació :

Sou brut ( A2 ) 978,26 euros
CD (24 ) 594,64 euros
CE (46 ) 582,65 euros

QuartQuartQuartQuart....    Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera 
sessió plenària que es celebri.

CinquèCinquèCinquèCinquè....- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 7286/2017 relativa a contractar a la senyora 
Rosa Maria Arimany Barceló, com a professora de secundaria de l'Escola Municipal del Treball , la part 
dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Nomenar funcionària interina a la senyora ROSA MARIA ARIMANY BARCELÓ amb DNI 
77293321G, com a professora de secundària de llengua catalana, amb una jornada parcial de 12 
hores setmanals, per a substituir al treballadora Marta Bruguet que es troba en situació 
d’incapacitat temporal, des del dia 14 de novembre de 2017 i fins la reincorporació de la persona 
substituïda, donat que és una excepció de les previstes a la resolució d'Alcaldia núm. 552, de 26 
de juny de 2014, quedant sense efecte, de forma automàtica, aquest nomenament amb la 
reincorporació de la persona substituïda. 

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la senyora ROSA MARIA 
ARIMANY BARCELÓ, amb una previsió del dia 14 de novembre de 2017 i fins el 31 de desembre 
de 2017, per l'import i les partides que es detallen a continuació:

( AD 74383 ) J4105/32410/12001: 919,57.-€
( AD 74384.) J4105/32410/12100: 558,96.-€
( AD 74385 ) J4105/32410/12101: 547,88.-€
( AD 74386 ) J4105/32410/16000: 725,79.-€

TercerTercerTercerTercer ....    La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2017 pels imports i pels 
conceptes salarials que es detallen a continuació:

Sou brut ( A2 ) 586,96 euros
CD ( 24 ) 356,78 euros
CE ( 46 ) 349,71 euros



QuartQuartQuartQuart....    Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la
primera sessió plenària que es celebri .

SisèSisèSisèSisè....- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 7377/2017 relativa a contractar a la senyora M 
Eva Garrido Paredes, com a professora d'ensenyament secundari de l'Escola Municipal del Treball, la 
part dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Contractar a la senyora M EVA GARRIDO PAREDES amb DNI 052167999C, a jornada 
complerta, grup A1, complement de destí 24, complement específic 46, mitjançant la modalitat de 
contracte laboral d’interinitat, per substituir a la senyora ENCARNA RUBIO que
es troba en situació d’incapacitat temporal amb efectes del dia 24 de novembre de 2017 i fins la 
incorporació de la senyora ENCARNA RUBIO.

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la senyora M EVA 
GARRIDO PAREDES, amb una previsió del dia 24 de novembre de 2017 i fins el 31 de desembre 
de 2017, per l'import i les partides que es detallen a continuació:

( AD 76480 ) J4105/32410/13100: 3.040,48.-€
( AD 76481 ) J4105/32410/13100: 1.026,62.-€

TercerTercerTercerTercer ....    La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2017 pels imports i pels 
conceptes salarials que es detallen a continuació :

Sou brut ( A1 ) 1.131,36 euros
CD ( 24 ) 594,74 euros
CE ( 46 ) 582,85 euros

QuartQuartQuartQuart....    Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera 
sessió plenària que es celebri.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.

 L'alcalde intervé dient que no cal fer la lectura dels noms de les persones ja que no hi havia borsa i   
és un procediment urgent, simplement és donar compte, donar-se per assabentats i que tampoc hi ha 
sol·licitades intervencions 

L'Ajuntament en Ple n'ha pres coneixement

 
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

Alcalde: Passem al punt número 9 que és aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla 
general. Endavant senyora secretària:

 
9999).-).-).-).-APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LAPROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LAPROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LAPROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    213213213213    DE LESDE LESDE LESDE LES    
NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERSNORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERSNORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERSNORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERS,,,,    EN RELACIÓ A LES CONDICIONSEN RELACIÓ A LES CONDICIONSEN RELACIÓ A LES CONDICIONSEN RELACIÓ A LES CONDICIONS    
DDDD''''ÚS EN LES CLAUSÚS EN LES CLAUSÚS EN LES CLAUSÚS EN LES CLAUS     4444AAAA,,,,    DDDD''''EDIFICACIÓ INDUSTRIALEDIFICACIÓ INDUSTRIALEDIFICACIÓ INDUSTRIALEDIFICACIÓ INDUSTRIAL ....

1111.... El Ple de 25 de juliol de 2017 va aprovar amb caràcter inicial la modificació puntual de l'article 213 
de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 
4A, d'edificació industrial, l'àmbit de la qual es circumscriu a les zones qualificades pel POUM de: 
Zona industrial d’edificació aïlla  (clau 4A).

Aquest modificació puntual té per objecte adequar la redacció de l’article 213 de les Normes 



Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers a les previsions d’implantació 
de “naus niu” a les claus 4A1 i 4A2, d’acord amb la modificació puntual del POUM referida als articles 
210, 212, 213, 216 i 217, del terme municipal de Granollers, aprovada definitivament per la Comissió 
territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 6 de novembre de 2014 (DOGC núm. 6778 del 
29/12/2014).

2222....    L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública mitjançant la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 11 d'agost de 2017, en el diari El Punt Avui de data 9 
d'agost de 2017 i en el tauler d'edictes electrìonic d'aquesta Corporació, des dels dia 1 d'agost fins al 
11 d'octubre de 2017, per un termini de 2 mesos.

Durant el termini d'informació pública no es va presentar cap al·legació.

3333....    Correspon al Ple Municipal l’aprovació provisional de la modificació puntual de l’article 213 de les 
Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus 4A, 
d’edificació industrial, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui 
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació .

4444....    Una vegada aprovat provisionalment, caldrà trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona per tal que l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text 
refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

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

IIII....    L’article 97 del TRLUC, disposa que les propostes de modificació d’una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents . 

IIIIIIII.... L'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 
52.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) atribueix la competència per a la aprovació del 
planejament general al Ple de l’Ajuntament, en concordança amb l’article 85.1 del TRLUC.

IIIIIIIIIIII.... L’article 80.a) del TRLUC disposa que correspon a les comissions territorials d'urbanisme 
l'aprovació definitiva del plans d'ordenació urbanística municipal als municipis de menys de menys de 
100.000 habitants.

IVIVIVIV....  La documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal bé regulada a 
l’article 59 del TRLUC.

VIVIVIVI.... L’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar provisionalment la modificació puntual de l’article 213 de les Normes Urbanístiques 
del POUM de Granollers, en relació a les condicions d’ús en les claus 4A, d’edificació industrial, a 
l’empara de l’article 101.3 del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, aprovada pel DL 1/2010 
(TRLUC).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial d 'Urbanisme de Barcelona per tal que 
l'aprovi amb caràcter definitiu d'acord amb l'article 80 del text refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya.

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

Alcalde: Moltes gràcies. No hi ha presentació per part de la regidora. Sí que hi ha demanades 
intervencions. Senyor Navarro té la paraula, a no ser que abans vulgui fer-ne ús el senyor Moya, no? 
Senyor Navarro té la paraula:    

Senyor Navarro: Bona tarda. Donat que s'havia aprovat en el Ple anterior el Pla de mobilitat 



sostenible, creiem que  mesures com les que avui aprovarà el Ple és necessari, sobre aquestes 
mesures, perdó, fer una reflexió. Una reflexió perquè incorporen elements molt importants que ja hem 
debatut però que cal recordar i més quan hi ha modificacions concretes que afecten i, que per 
nosaltres, agreugen problemes com els que vam comentar com la mobilitat o bé la contaminació. 
Recordem que aquesta modificació vol dir implantar noves superfícies comercials outlets, fast food, 
basars i altres establiments d'oci comercials en els polígons industrials . 
Voldríem recordar l'extensió dels nostres polígons i com l'afectació que tindrà això és directa en 
aquests temes que es els plantejàvem. 
La mobilitat en els polígons és una mobilitat que pràcticament a nivell de mobilitat pública és molt 
difícil abastar la magnitud de tots aquests espais i, per tant, això generarà una mobilitat privada molt 
més gran, amb la implicació que té sobretot en l'ús del vehicle privat però també en un altre tema que 
comentàvem en el Ple anterior, com és el de la contaminació. Clar, aquí sempre podem dir que és a 
fora problema, etc, però creiem que les mesures que s'apliquen a la ciutat han de tenir també una 
mirada i, aquest tema de la mobilitat sostenible tan important per la ciutat amb el que ens juguem, 
doncs hauria d'estar molt més present i, per tant, continuem mantenint el nostre criteri contrari . 
També voldríem dir que aquests darrers dies estan sortint tot de temes que ens recorden a l'antiga 
bombolla immobiliària que ens va portar a la crisi que encara estem patint. Una crisi que recordem per 
uns ha suposat enriquir-se més i, per altres, ha suposat empobrir-se. Que no suposi aquest procés 
una nova especulació i un nou moure el diner fàcil que suposi un agreujament d'aquesta situació. 
Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Em sembla que no hi ha cap altra grup que volia intervenir, per tant, en aquest 
cas, la regidora com a ponent té la paraula per fer la rèplica si ho creu oportú. Endavant: 

Senyora Oliveres: Sí. bona nit a tothom. Gràcies alcalde, regidors. 
Primerament una reflexió que em sembla que ja hi vaig fer jo mateix en l'aprovació inicial del 
document que se sotmet avui a aprovació provisional i que crec que vaig fer en el regidor senyor 
Navarro i que no sé si no em vaig explicar prou bé o no va quedar prou clar, però en tot cas, la 
modificació que sotmetem el Ple, no modifica ni altera per res els usos amb que es poden dur a terme 
en les claus industrials en les quals es regeix l'article que modifica el document tècnic  que sotmetem 
a aprovació provisional i, per tant, no és cert com afirmava aquesta qüestió de que a partir d'ara és 
admès en els polígons una sèrie d'activitats de caràcter lúdic comercial, etcètera que ha anomenat. 
Això no és així perquè els usos es mantenen, és a dir, no hi ha una l'alteració dels usos, en canvi sí 
que hi ha la possibilitat, disculpeu que tinc una certa afonia, hi ha  una facilitat en la manera com 
aquests usos es poden organitzar a efectes del règim de domini, és a dir, a l'ús, aquest articulat 
permet que es pugui establir un règim de divisió horitzontal en el si de les parcel·les industrials a fi i 
efecte de flexibilitzar, permet una certa intensificació  dels usos, però en cap cas admet usos nous. 
Dit això, com a reflexió prèvia perquè em sembla que ho vaig expressar i, en tot cas, si no ha quedat 
prou clar a les informatives, doncs, lamentar-ho per la qüestió diguéssim de caràcter general o la 
reflexió més general que apuntava el regidor, lògicament, la mobilitat és un tema que està 
absolutament present, malgrat, la pugui trobar a faltar, és una reflexió que permea diguéssim totes les 
reflexions que en l'àrea de territori i de sostenibilitat els diferents serveis que l'integren, fem a propòsit 
dels diferents temes que es tracten. Per tant, compartim en tot cas la preocupació no tant en què 
aquest punt de vista sigui present, que hi és, perquè, efectivament, la mobilitat és un tema substancial 
en l'urbanisme i en la organització dels usos sobre el sòl, però sí la preocupació per fer el seguiment i, 
en tot, cas visualitzar els canvis que cada un en les modificacions dels usos a la ciutat doncs pot 
representar; però emfasitzant, en tot cas, aquesta qüestió, que no hi ha una alteració dels usos en cap 
cas, sí del règim en què es poden dur a terme, per facilitar que naus d'un tamany excessivament gran i 
que han quedat,  doncs, en desús o poden haver quedat un pèl desactivades amb la irrupció de la crisi 
i amb pèrdua de llocs de treball o la manca de capacitat empresarial per fer front a l 'activitat productiva 
amb naus excessivament grans, doncs, puguin trobar fórmules per seguir generant activitat en els 
polígons, i sobretot, per poder seguir ocupant el màxim de gent i de treballadors a la ciutat.
Per tant, aquesta qüestió crec que valdrà la pena que insistim a la Informativa o que ho parlem més 
amb calma perquè si que és una qüestió, doncs, transcendent que creiem important però que en cap 
genera  noves situacions pel que fa als usos, lògicament, pot representar alguna qüestió pel que fa a 
la mobilitat i la seguirem. 
En tot cas, recalcar que la modificació que portem a aprovació inicial, perdó provisional, avui,va estar 
a exposició pública durant el temps preceptiu, no s'ha, tal com ha expressat la senyora secretària, no 
ha rebut cap tipus d'al·legació, per això sense més tràmit, i així ho vam explicar la Informativa, la 
portem a aprovació provisional perquè sigui la Generalitat qui pugui aprovar-les, si s'escau i sí així ho 
estima oportú, doncs de manera definitiva i passi a ser vigent i operativa en el territori municipal. 



Moltes gràcies.    

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Navarro vol intervenir? no? Per tant seria el moment de la 
votació. 

S'aprova per majoria absoluta amb 17 vots favorables dels Grups Municipals del  PSC-CP (13), 
PDeCAT-Demòcrates (2),  C'S (1) i PP (1), i 2 abstencions del Grup Municipal d' ERC-AG-AM (2),  )  i  
2 vosts en contra del Grup Municipal  de la CpG-CUP-PA (2)

Alcalde: Passem al punt número 10. En el qual proposem l'aprovació d'un conveni entre diversos 
ajuntaments, Les Franqueses, la Roca, Canovelles i Granollers i altres entitats per la millora del servei 
de transport. Endavant:

10101010).-).-).-).-APROVAR  EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATAPROVAR  EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATAPROVAR  EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATAPROVAR  EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT,,,,    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈS,,,,    LA ROCALA ROCALA ROCALA ROCA    
DEL VALLÈSDEL VALLÈSDEL VALLÈSDEL VALLÈS,,,,    LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETATAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETATAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETATAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT    
SAGALÉS SASAGALÉS SASAGALÉS SASAGALÉS SA,,,,PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PERPER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PERPER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PERPER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER    
CARRETERA A GRANOLLERSCARRETERA A GRANOLLERSCARRETERA A GRANOLLERSCARRETERA A GRANOLLERS ,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DELLES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DELLES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DELLES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL    
VALLÈSVALLÈSVALLÈSVALLÈS....        

L’Ajuntament de Granollers, en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers. L’Ajuntament considera tanmateix imprescindible 
disposar d’un servei de transport públic que segueixi garantint el dret a la mobilitat sostenible dels 
seus habitants, tant pel que fa a la cobertura de mobilitat dins del seu àmbit urbà com a la conurbació 
urbana que formen els municipis propers de Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del 
Vallès i, alhora, permetre un accés a la xarxa de transport  interurbà amb una millor coordinació dels 
serveis existents.

Per tal d’assolir aquesta millora, en data 13 de febrer de 2013 es va formalitzar el Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de   Canovelles, 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, en què es definien les actuacions de les parts 
per a millorar les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera entre 
aquests municipis, mitjançant l’establiment de les comunicacions que es detallen en els annexos del 
conveni dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona – Sant Feliu 
de Codines amb filloles (V- 6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V – 1878; B – 102), de 
les quals n’és concessionària la societat Empresa Sagalés, SA.

Des d’aleshores es va aprovar anualment un protocol que actualitzava el pressupost, a partir de les  
previsions de liquidació de l’any anterior i de les modificacions, si es donava el cas, de les prestacions 
previstes.

El 20 de desembre de 2016 es va formalitzar nou Conveni per tal d’atendre l'explotació dels serveis de 
transport durant l’any 2017 amb la inclusió del pressupost de les actuacions de l’any i la determinació 
del seu règim de finançament d’acord amb  el servei prestat l’any 2016, amb  vigència d’un any.

D’acord amb el que s’ha exposat, i com que es continuen donant les circumstàncies per a la 
col·laboració que van motivar el conveni, es considera necessari la signatura del nou conveni anual 
per l’any 2018. Aquest conté els següents elements:

Linia “Xavier Quincoces”.

Es continua mantenint la incorporació al Conveni de la línia anomenada “Xavier Quincoces”, tal
com es va contemplar per primera vegada al 2n Protocol, i per tal de donar cobertura jurídica en 
aquesta línia amb quatre expedicions diàries a aquest centre d’educació especial, amb títols
creats “ad hoc” pels usuaris autoritzats de la mateixa i amb una aportació de 16.000 € per part de 
l’Ajuntament de Granollers.



Horaris i recorregut de les línies.

Degut a l’augment constant d’ús de les línies de Transgran dels darrers anys, el pressupost del 2018 
donarà cobertura a les següents millores del servei:
_ Millora de la freqüència de la línia 1 que passaria a ser de 20 minuts tot el dia i canvis en el 
recorregut de la línia 3.
_ Addicionalment, aquest pressupost permet afrontar la posada en marxa de millores de les línies 21, 
22 i 6, que es troben en estudi pels quatre ajuntaments integrants de TransGran. Les millores en 
aquestes línies permetrien:
1. Ampliar la cobertura geogràfica del servei a Can Muntanyola.
2. Millorar la puntualitat a les línies 21, 22 i 6.
3. Reducció del temps de recorregut entre Can Bassa i l'Hospital.
4. Millorar la cobertura de Can Mònic, Corró d'Avall i Bellavista i la seva connexió amb l'Hospital, 
Granollers-Centre i l'estació de França.
5. Segregació de les operacions dels autobusos de les línies 21 i 22.

Recursos

L’any 2016 es va adquirir un nou autobús híbrid que va entrar en funcionament el gener del 2017. El 
pressupost de 2018 preveu un nou vehicle híbrid per adscriure’l també a les línies 1, 20, 21, 22 i 3.

Aquest vehicle substituirà el vehicle 35, de 12 anys d’antiguitat. Aquest vehicle, com els altres híbrids 
s’amortitzarà a 14 anys.

Altres

• Es manté el repartiment de déficit segons l’estufi realitzat el 2014 i afegit a l’annex 8 del Conveni de 
l’any, amb els mateixos percentatges de repartiment de les línies L1, L20, L21,  L22 i L3 aplicats els 
anys 2015 i 2016 i 2017:
• Ajuntament de Granollers: 67,63 %
• Ajuntament de Les Franqueses del Vallès: 9,28 %
• Ajuntament de Canovelles: 19,21 %
• Ajuntament de la Roca: 3,88 %

• Previsió de viatgers de les línies 1, 20, 21, 22 i 3: el nombre de viatgers pel 2018, s’estima en en 
1.183.152, que representa 3,4 % d’augment respecte a la previsió fianl del 2017 (1.144.267) i del 3.9% 
respecte a la previsió realitzada inicialment pel 2017 (1.139.161 viatgers).

• Tarifes: són aplicables les dels títols de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i 
el sistema de tarifació social en els termes que es detallen a l’annex 5, que pel 2017 no han variat. Les 
tarifes que hagin de regir el 2018 seran les mateixes llevat que s’aprovi la seva modificació per part de 
l’Autoritat Municipal del Transport (ATM) de la Generalitat de Catalunya.
• Benefici industrial: el benefici aplicable segons conveni és del 9%. Anyalment es confecciona 
al’estudi de  qualitat anomenat “Client Misteriós” i, en cas que aquest superi el valor de 4 sobre 5, el 
benefici industrial s’incrementa del 9% fins al 10%. 

A partir d’aquestes condicions de prestació del servei i del règim tarifari, econòmic i de finançament 
que regula el conveni, així com de les previsions de liquidació del servei per a 2017, l’aportació 
màxima a realitzar l’exercici del 2018 serà d’1.654.566,56 euros, amb l'objectiu de mantenir el 
necessari equilibri econòmic i financer de l'explotació del servei, d’acord amb el pressupost que consta 
a l’addenda al conveni i segons les quanties que es detallen:

2018

Transport Urbà 
Granollers

L1, L20,
L21, L22 i L3

 Granollers – 
Canovelles, 
Can Castells

L4

La Roca del 
Vallès – 
Granollers

L5

 Les 
Franqueses 
del Vallès –
Granollers

L6

Servei Taller 
Ocupacional 
“Xavier 
Quincoces”

LXQ Total

Departament 
de Territori i 93.437,74 € 61.461,55 € 154.899,29 €



Sostenibilitat

Ajuntament de 
Granollers

801.201,67 € 16.000,00 € 817.201,67 €

Ajuntament de 
La Roca del 
Vallès

45.965,73 € 164.625,14 € 210.590,87 €

Ajuntament de 
Les 
Franqueses 
del Vallès

109.938,66 € 110.234,72 € 220.173,38  €

Ajuntament de 
Canovelles

227.577,76 € 24.123,59 € 251.701,35 €

 Total 1.184.683,82 € 117.561,33 € 164.625,14 € 171.696,27 € 16.000,00 € 1.654.566,56 €

Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la 
prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per bé que 
transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar 
la prestació als ciutadans.

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

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

Fonaments de dret

-  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar l'esborrany del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 



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

“Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat 
Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès

Barcelona, .............................. 2017

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

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

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

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

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

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

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

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

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

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS

Des de l'any 1886 la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb transport públic ja que 
en aquella data es va posar en funcionament l´Estació del Nord del ferrocarril que va complementar la 



seva oferta amb el primer sistema de transport col·lectiu urbà amb un cotxe arrossegat per tres cavalls 
que sortia de Can Carrencà i travessava el Riu Congost....

Des de llavors existeixen diferents iniciatives en matèria de transport fins l'any 1962 que es quan es 
publiquen les bases del primer concurs. El 8 de març de 1969 es el dia en què s'inaugura el primer 
servei clarament urbà i gestionat per la empresa Gibert i ja posteriorment, des de l'any 1971, és la 
empresa Autobuses de Granollers SL la que realitza el servei de transport urbà de viatgers . 

Fruït de les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen el termes 
municipals de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès alguns dels trajectes del bus 
urbà de Granollers transiten pels termes municipals d'aquestes poblacions mitjançant l'acord de les 
diferents administracions locals des de l'any 1979 per prestar aquest servei i finançar conjuntament el 
dèficit econòmic generat.

Així mateix l'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei de transport 
públic que segueixi garantint el dret a la mobilitat sostenible dels seus habitants, tant pel que fa a la 
cobertura de mobilitat dins del seu àmbit urbà com a la conurbació urbana que formen els municipis 
propers com Canovelles, les Franqueses del Vallés i la Roca del Vallés i, alhora, permetre un accés a 
la xarxa de transport interurbà amb una millor coordinació dels serveis existents .

Davant la impossibilitat de poder endegar un nou concurs per a la gestió d'aquest servei, donat què, 
d’una banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre la Roca del Vallès, Canovelles i les 
Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes atorgades per la 
Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’un altra, 
davant    la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses, oferir un 
servei més sostenible respectant en tot moment la     legislació del transport que no possibilita la 
constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei, el 13 de febrer de 2013 
les parts van formalitzar un conveni per a per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest conveni va 
prorrogar la seva vigència durant els exercicis de 2014, 2015, 2016 i es va renovar per a l’exercici 
2017.

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

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN

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

II. L’Ajuntament de Granollers, que en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers, és sensible a la necessitat de millorar, fent 
ús del transport públic, la mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis veïns de la seva 
conurbació: Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per tal de permetre una millor 
cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests municipis d’una forma més 
sostenible i eficient. 

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

IV.- Empresa Sagalés SA és concessionària dels serveis públics regulars de transport de viatgers per 
carretera:
- Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc del qual es presten les línies 



Granollers – Canovelles (PI. Can Castells) i les Franqueses del Vallès – Granollers ,  i 
- Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 1878; B - 102), en el marc de la qual es prestarà el 
servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme municipal de la Roca del Vallès de la Torreta , 
la Roca-Centre, Santa Agnès de Malanyanes i el centre comercial de la Roca Village, totes dues de 
competència de la Generalitat de Catalunya,.

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

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

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

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

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

Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la 
prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per bé que 
transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar 
la prestació als ciutadans.

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

ACORDEN

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

Aquest Conveni, d’acord amb l’article 30 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport 
de viatgers per carretera mitjançant vehicles motor, que estableix la possibilitat de que les entitats 
locals puguin gestionar els transports de les seves competències respectives mitjançant convenis, té 



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

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

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

S’estableixen 9 línies: 

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

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

Tercer.- TarifesTarifesTarifesTarifes

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

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

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

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

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

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

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



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

El finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquest Conveni serà dut a terme 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els Ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les 
Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès.

En aquest sentit, l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà calculada com la 
diferència dels costos estimats d’explotació del servei, que es detallen en el pressupost que 
s’acompanya com a annex 2, i els ingressos obtinguts per l’explotació del servei, amb la fixació d’una 
aportació màxima de 1111....654654654654....566566566566,,,,56565656    euros per a l’any 2018, amb l’objectiu de mantenir l’equilibri 
econòmic i financer necessari del servei regular de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès .

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

L1, L20, L21, 
L22 i L3

L4: Granollers 
- Canovelles

L5: La Roca 
del Vallès - 
Granollers

L6: Les 
Franqueses 
del Vallpes - 
Granollers

LXQ: Taller 
Ocupacional  
"Xavier 
Quincoces"

Total

Departament
de Territori i
Sostenibilitat

93.437,74 € 61.461,55 € 154.899,29 €

Ajuntament
de Granollers

801.201,67 € 16.000,00 € 817.201,67 €

Ajuntament
de La Roca
del Vallès

45.965,73 € 164.625,14 € 210.590,87 €

Ajuntament de
Les 
Franqueses
del Vallès

109.938,66 € 110.234,72 € 220.173,38 €

Ajuntament
de Canovelles

227.577,76 € 24.123,59 € 251.701,35 €

TOTAL 1.184.683,82 
€

117.561,33 € 164.625,14 €171.696,27 € 16.000,00 € 1.654.566,56 
€

- Departament de Territori i Sostenibilitat: 154.899,29 €, amb càrrec a la partida pressupostària 
PO07 D/470000100/5230/0000.
- Ajuntament de Granollers: 817.201,67 €, dels quals 801.201,67 € seran amb càrrec a la partida 
pressupostària J3130.44110.47200 i 16.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 
J5122.23140.48000.
- Ajuntament de la Roca del Vallès: 210.590,87 €    amb càrrec a les partides pressupostàries  06 
440 22301 – Transport Públic La Roca , 06 440 22300 – Transport Públic La Torreta.
- Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 220.173,38 €, amb càrrec a la partida pressupostària 
2017 05 4411 22300.
- Ajuntament de Canovelles 251.701,35 €,    amb càrrec a la partida pressupostària 200 4411 45000.

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

En el cas de les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i Línia 51 (la Roca del Vallès - Granollers) si l’import total 
a satisfer supera l’import inicialment previst, els Ajuntaments procediran a abonar la desviació 
corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat. 

En el cas de la línia LXQ l’import total és el que s’estableix a aquest conveni .



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

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

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

Sisè----        LiquidacióLiquidacióLiquidacióLiquidació

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

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

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

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

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

Les administracions signants podran demanar a títol informatiu o de control que l’Empresa Sagalés, 
SA acrediti algunes despeses dels serveis mitjançant l’aportació de les factures o els comprovants 
corresponents. Així mateix, l’Empresa Sagalés, SA en compliment del previst al Reglament (CE) 
1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007 ha de dur a terme la 



comptabilitat diferenciada dels serveis de transport objecte del conveni  per a cadascuna de les línies 
efectuant la corresponent imputació de costos de conformitat amb les normes comptables i fiscals 
vigents.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Els ajuntaments sotasignants es reserven el dret d’ús dels espais publicitaris d’acord al següent :
- Granollers: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies les línies L 1, L20 , L21, L22 i 
L3.
- Les Franqueses del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L6 les 
Franqueses- Granollers
- Canovelles: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L4 Granollers - Canovelles (PI. 



Can Castells)
- La Roca del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L51 la Roca-Granollers 

La cessió de l’espai no comportarà cap cost addicional per a l’ajuntament, qui sufragarà les despeses 
corresponents al material necessari i a la seva col·locació i retirada, respectant en tot moment la 
integritat del vehicle.
 
A aquest efecte, caldrà comunicar la voluntat de fer ús d’aquest dret amb una antelació mínima 
suficient a Empresa Sagalés, SA .

A l’annex 7 s’adjunta el model de la imatge que s’aplicarà al servei durant el 2018, excepte a la línia 
LXQ.

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

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

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

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

Onzè.-    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

Aquest Conveni serà vigent i produirà efectes des de l’1 de gener de 2018 i fins a la liquidació de la 
despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte, sens perjudici que, un cop 
exhaurida la seva vigència, las parts acordin la continuïtat d’aquestes actuacions mitjançant la 
signatura d’un nou conveni. 

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

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

Dotzè.- ExtincióExtincióExtincióExtinció

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

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

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



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

Tretzè.- JurisdiccióJurisdiccióJurisdiccióJurisdicció

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

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

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa per l 'anualitat 2018, per un import de 801.201,67  € per a les 
línies  L1, L20, L21, L22 i L3,  i 16.000 € per la línea Xavier Quincoces, amb càrrec amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària  J3130.44110.47200. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-        Autoritzar i disposar la previsió de despesa per import màxim de 82.550,00 € per a les  
cancel·lacions de tiquets de transport urbà de pensionistes, jubilats i persones majors de 65 anys, per 
a l'exercici 2018, de conformitat amb la clàusula 3a i l'annex 5 del conveni a què fa referència el punt 
primer d'aquest acord, amb càrrec a l'aplicació pressupostària J5122.23140.48000 - atencions 
assistencials gent gran. En cas que la despesa anterior sigui superior a la prevista , aquesta s'aprovarà 
mitjançant resolució del regidor delegat.

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

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

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

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi haurà presentació del regidor de mobilitat. Endavant senyor 
Segovia. 

Gracias alcalde. Si me permite, vivimos días, supongo que las fechas acompañan de constantes 
muestras de solidaridad. Si me permite, antes de nada y puestos a solidarizarnos, también quiero 
expresar yo mi solidaridad con las familias de las dos últimas mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas, en este última semana y que elevan ya a 51 el número de mujeres qaue han sido 
asesinadas en este nefasto 2017. Quisiera hacer un recuerdo para ellas.
Y hablando de ya de lo que nos toca, de “Transgran”, de manera breve, ya que como cada año 
traemos a aprobación, por estas fechas, el convenio que nos permite seguir ofreciendo un servicio 
básico para una gran parte de la ciudadanía. Se trata como bien saben del convenio, que acaba de 
anunciar la señora secretaria, el convenio "Transgran" para la mejora de los servicios de transporte de 
viajeros urbano, que suscribimos el Departament de Territori i Sostenibilitat, los ayuntamientos de 
Granollers, Canovelles, Les Franqueses y La Roca del Vallès, la ATM y la empresa Sagalés. 

Y como es la renovación del convenio, les ahorraré todo lo que ya he dicho en los seis años 
anteriores, y me centraré, únicamente, en las novedades y mejoras que comporta esta propuesta de 
presupuesto para el 2018.

En lo que hace referencia a los horarios y recorrido de las diferentes líneas de Transgran :

La principal es la mejora de la frecuencia de la línea 1 que pasará a ser de 20 minutos durante todo el 
día, y algún cambio en el recorrido de la línea 3 que mejorará el servicio, especialmente, para los 
vecinos de La Torreta, pero entre otras cosas también nos permitirá cumplir una demanda de la 
asociación el Xiprer ya que se podrá llegar en transporte público, a la zona donde se atiende a las 



personas usuarias que acuden a esta asociación en la zona del Ramassar.

Es también un Convenio que deja abierta la posibilidad que, con el aumento de las aportaciones por 
parte de los municipios, también podamos afrontar la puesta en funcionamiento de mejoras en las 
líneas 21, 22 y 6. De momento estas cuestiones se encuentran en estudio por parte de los diferentes 
ayuntamientos. En caso de llevarse finalmente a cabo, estas mejoras nos permitirán:

Ampliar la cobertura geográfica del servicio, acercándonos a Can Muntanyola y el nuevo sector 
comercial de la Ronda Sur, que acaba de hacer referencia el señor Navarro.

Mejorar la puntualidad de las líneas 6, 21 y 22.

Una reducción del tiempo de recorrido entre Can Bassa y Hospital ya que el itinerario se realizaría de 
forma más directa.

Mejorar también la cobertura de Can Mònic, Corró d’Avall y Bellavista y su conexión con el Hospital , la 
estación de Bus de Granollers Centre y la estación de Tren de Serrat i Bonastre.

Este presupuesto contempla la adquisición también de un nuevo bus híbrido que irá rotando entre las 
líneas 1, 3, 20, 21 y 22, y que como los otros híbridos incorporados anteriores se amortizará en 14 
años.

El coste total de este servicio para el total de las 6 líneas que conforman el servicio "Transgran" está 
estimado en 1.654.566,56€. Siendo el porcentaje a aplicar entre las diferentes Administraciones los 
mismos que en los tres años anteriores según consta en el anexo 8 de este convenio.

Es decir que el Ayuntamiento de Granollers que aporta el 67’63% del déficit previsto para el próximo 
año 2018, lo haremos con 817.201’67€. 

Para acabar, se prevé que el número de viajeros transportados para las líneas 1,3, 20,21 y 22 sea de 
1.183.152 pasajeros que representaría un aumento del 3’4% respecto a la previsión inicial del 2017 
que fue de 1.144.267, continuando así la tendencia iniciada en los últimos tres años .

Estos son como decía al inicio, los puntos a destacar en este nuevo convenio para el próximo año.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí si que hi ha anunciades intervencions, no sé si per part del Partit 
Popular? no? Per part de la CUP? senyor Navarro, endavant: 

Senyor Navarro: Bé, comentar que aquest tema que ja ens vam extendre a la Comissió Informativa, és 
un tema que redunda d'una idea anterior vinculat al Pla de mobilitat que aprovàvem en el Ple anterior . 
Bé, és un tema molt important, sobretot, pel què fa i, com deia el regidor Juan Ma Segovia, fa una 
aposta per unes millores importants, per a nosaltres això, doncs, s'hauria de produir molt abans, però 
clar, ens trobem que són unes millores que estan en estudi. Entenem que, sobretot, aquí hi ha un tema 
pressupostari i que com vostès han dit molts cops i crec que tenen raó, doncs, no depèn només del 
Govern municipal, clar, aquí seria important, doncs, que hi hagués a la conurbació de Granollers i, per 
tant, també en el Govern de la Generalitat, un gran acord per poder fer que tot això sigui possible, i 
que en lloc de parlar d'un augment del 3,4% de passatgers, se'n poguessin augmentar molts més. 
A mesura que augmentem el servei, creiem nosaltres que hi haurà una resposta immediata en 
utilització d'aquest, però clar, per això també cal que hi hagi més inversions i aquest sigui un tema 
prioritari en els diners que s'hi destinen per part, torno a dir, no només de l'Ajuntament de Granollers, 
per tant, sí que fem una crida en els que formaran ara Govern a la Generalitat de Catalunya, i també 
doncs a vostès mateixos, que ens hi posem del tot per poder aconseguir aquestes millores i que en el 
conveni de l'any 2019 se'n puguin incorporar de noves un altre cop per millorar el que ens interessa, 
que és l'ús del transport col·lectiu i que poguem deixar els cotxes aparcats a casa . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha algú altre que vulgui intervenir? no? Doncs té la paraula el 
senyor Segovia: 

Senyor Segovia: Estoy totalmente de acuerdo, con la apreciación, con la aportación del señor 
Navarro, evidentemente, todas las aportaciones, el aumento de las aportaciones por parte de la 
Generalitat o también del Gobierno del Estado, bienvenidas sean, y por lo tanto contribuirá a mejorar 
el servicio, que entiendo que  también, a mayor frecuencia, estoy convencido como usted, también de 
que tendremos mayor usuarios. 



Alcalde: Molt bé. És el moment de la votació.

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

Alcalde: Passem al punt número 11, en aquest cas del conjunt de l'Àrea de serveis a les persones. 
Endavant: 

11111111).-).-).-).-FACULTAR ALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN ELFACULTAR ALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN ELFACULTAR ALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN ELFACULTAR ALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN EL    
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA TEMPORAL ORQUESTRA DE CAMBRA DEPATRONAT DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA TEMPORAL ORQUESTRA DE CAMBRA DEPATRONAT DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA TEMPORAL ORQUESTRA DE CAMBRA DEPATRONAT DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA TEMPORAL ORQUESTRA DE CAMBRA DE    
GRANOLLERS PER ADOPTAR ELS ACORDS RELATIUS A LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIMGRANOLLERS PER ADOPTAR ELS ACORDS RELATIUS A LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIMGRANOLLERS PER ADOPTAR ELS ACORDS RELATIUS A LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIMGRANOLLERS PER ADOPTAR ELS ACORDS RELATIUS A LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM    
REGULADOR DE LA FUNDACIÓREGULADOR DE LA FUNDACIÓREGULADOR DE LA FUNDACIÓREGULADOR DE LA FUNDACIÓ

La Fundació Pública Temporal Orquestra de Cambra de Granollers és una fundació pública, amb CIF 
núm. G-65-469421, i amb domicili de l’edifici del Teatre Auditori de Granollers .

Es va crear per un termini de 5 anys en escriptura autoritzada el 10 de novembre de 2010 per la 
notaria Ana María Fortuny, i consta inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data 11 de febrer de 2011.

Si bé els seus estatuts preveien una durada de 5 anys amb possibilitat de prorrogar-se per 5 anys 
més, la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, en el seu article 331.8 estableix que les fundacions poden modificar els estatuts per a 
prorrogar llur durada fins a un període màxim equivalent a la meitat del termini inicial previst en el 
moment de constituir-se, o per a fer-la indefinida. 

Val a dir, però que amb la redacció donada al Codi Civil amb anterioritat a la seva modificació l’any 
2012, es preveia la possibilitat de prorrogar per un període igual a l’aprovat inicialment i, per tant, la 
pròrroga per 5 anys prevista als estatuts de la Fundació era correcta d’acord a la redacció de la 
normativa aplicable en el seu moment de creació. 

Per tant, la Fundació podria aprovar la seva pròrroga de l’11 de febrer de 2016 (data en què van 
passar els 5 anys) a l’11 d'agost de 2018 (la suma de 2,5 anys), data en què comença el termini per 
dissoldre's i que hauria de ser abans del 11.2.2019. 
Arribats aquests moment es planteja esdevenir permanent.

Malgrat el Patronat no va aprovar formalment la voluntat de prorrogar la seva durada, sí va adoptar 
l’acord de renovar els càrrecs del Patronat (actes del Patronat de la Fundació Orquestra de Cambra 
números 2/2015 i 3/2015, de 3 de novembre i 23 de desembre de 2015, respectivament), entenent que 
la voluntat de pròrroga de l’activitat de la Fundació quedava així tàcitament reconeguda.
Aquest error va donar com a conseqüència que únicament s’inscrivís al Registre aquesta renovació de 
càrrecs. 

Les finalitats de la Fundació Orquestra de Cambra de Granollers, tal com s’especifiquen en els seus 
estatuts, es troben totalment lligades a les activitats i projectes musicals, educatius i socials que 
desenvolupa l’Orquestra de Cambra de Granollers (OCGr).

Creada amb els objectius principals de potenciar l’Orquestra com un referent musical, consolidar la 
seva activitat i reconeixement en l’àmbit de Catalunya i consolidar l’Orquestra com a un projecte 
clarament ciutadà, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries 
directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones. 

Actualment l’OCGr desenvolupa, a més d’un projecte musical d’alta qualitat i excel·lència, diversos 
projectes educatius i socials que ajuden a apropar la música a diferents col·lectius de la ciutat (com el 
projecte Musicànim amb l’ Hospital i col·lectius amb disminucions psíquiques) i que enriqueixen la 



formació musical dels joves de Granollers (amb convenis amb l’Escola Municipal de Música i el 
Conservatori Josep M. Ruera, visites guiades i Tallers amb diferents escoles i Instituts de la ciutat ...).

Després de 25 anys treballant a i amb la ciutat, l’OCGr s’ha convertit en un referent dins el món 
cultural i musical de Granollers. Tot això, però no hagués estat possible sense el recolzament de la 
seva Fundació. Una Fundació que no només promou l’activitat de l’ OCGr (tant a nivell logístic com de 
via d’ entrada de Patrocinis d’entitats privades de la nostra ciutat), sinó que també també l’ha ajudat a 
convertir-se en un membre consolidat de la comunitat.

La Fundació desenvolupa, entre d’altres, les activitats següents: 
- Organitzar el funcionament i desenvolupament de l’Orquestra de Cambra de Granollers .
- Difondre el coneixement i estima de la música clàssica de totes les èpoques i estils .
- Organitzar representacions i concerts al Teatre Auditori .
- Participació directa en les festes i activitats culturals, així com realitzar formacions per a la difusió 
de la música clàssica i contemporània en general .
- Dur a terme l’administració i gestió, organitzant el funcionament i desenvolupament de l’Orquestra 
de Cambra de Granollers en tots els seus aspectes.

Al mateix temps, pel que fa als fins fundacionals, aquests tenen una clara connexió amb les 
competències municipals: la cultura i la música com a competències locals es troben fortament 
entroncades en la tradició local.

No es contempla pensar que l’OCGr i la seva activitat musical, social i educativa de ciutat puguin 
seguir endavant sense l’acompanyament de la seva Fundació. Una Fundació que li dóna sentit a 
l’orquestra i a tota la seva activitat de ciutat.

Tenint en compte que la formació musical ja té una antiguitat de més de 25 anys a la Granollers, 
sempre lligada a la ciutat i pendent de cobrir les necessitats culturals dels seu entorn, resulta adient 
que el paraigües que l’aixopluga, la Fundació, deixi de ser temporal per esdevenir una Fundació 
permanent i dotar-se formalment del caràcter de permanència que realment persegueix a través de 
l’acompanyant d’una formació musical totalment arrelada a la seva ciutat que desenvolupa projectes 
socials i educatius de la mà de diferents institucions i entitats tant públiques com privades del seu 
entorn.

Aquest canvi estatutari per esdevenir una Fundació de caire definitiu suposa uno modificació 
substancial que requereix de l’acord dels membres fundacionals, entre les quals es troba l’Ajuntament 
de Granollers. 

FONAMENTACIÓ JURÍDICAFONAMENTACIÓ JURÍDICAFONAMENTACIÓ JURÍDICAFONAMENTACIÓ JURÍDICA

aaaa))))    El règim jurídic de les fundacions de caràcter temporalEl règim jurídic de les fundacions de caràcter temporalEl règim jurídic de les fundacions de caràcter temporalEl règim jurídic de les fundacions de caràcter temporal ....
L'article 331.8 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques, estableix el següent:
«Fundacions temporals 
1.La constitució de fundacions temporals s'ha d'ajustar al que estableixen els articles 331-5 a 331-7 en 

matèria de dotació i finançament de les activitats.
2. No obstant el que estableix l’apartat 1, es poden constituir fundacions amb una dotació de quantia 

no inferior a 15.000 euros per un termini màxim de cinc anys, d’acord amb les regles següents: 
a) La carta fundacional ha de contenir un programa d’actuació que comprengui tot el període de 
funcionament de la fundació, en el qual s’han d’indicar els recursos financers que els fundadors es 
comprometen a aportar cada exercici per al compliment de la finalitat fundacional. Les aportacions 
compromeses han de quedar suficientment garantides.
b) Els estatuts han d’establir el període de durada de la fundació, que comença a comptar a partir 
de la data d’inscripció en el Registre de Fundacions.
c) La fundació no pot dur a terme directament explotacions econòmiques com a activitat de 
caràcter principal. 

3. Les fundacions poden modificar els estatuts per a prorrogar llur durada fins a un període màxim 
equivalent a la meitat del termini inicial previst en el moment de constituir-se, o per a fer-la indefinida. 
En el cas de les fundacions a què fa referència l’apartat 2, per a passar a tenir durada indefinida han 
d’incrementar la dotació fins a arribar a la quantitat que estableix l’article 331-5.1 i han de presentar el 



projecte de viabilitat econòmica a què fa referència l’article  331-7.2.
 4. La fundació temporal s'ha de liquidar en un termini de sis mesos a comptar del moment en què es 
dissol. Un cop finit el termini, s'han de cancel·lar d'ofici els assentaments del Registre de Fundacions 
corresponents a la fundació dissolta. El protectorat pot fer les operacions pendents, si n'hi ha.»

bbbb))))    Sobre la possibilitat de passar de temporal a permanentSobre la possibilitat de passar de temporal a permanentSobre la possibilitat de passar de temporal a permanentSobre la possibilitat de passar de temporal a permanent
Per passar una fundació de temporal a permanent cal un augment de la dotació i no pot tenir un valor 
inferior a 30.000 euros. En tot cas, els béns de la dotació inicial han d’ésser adequats per a iniciar o 
dur a terme les activitats fundacionals i han d’estar lliures de càrregues que n’impedeixin o en limitin 
d’una manera significativa la utilitat per a la fundació . 
En aquest cas consta que els 30.000 euros de la dotació inicial no han estat disposats i, per tant, 
aquest capital és suficient per donar compliment a l’article 331.5 del llibre tercer del codi civil català 
que de forma literal diu: 
«Dotació inicial i increments de dotació
1. La dotació inicial de la fundació ha de consistir en diners o altres béns fructífers i no pot tenir un 
valor inferior a 30.000 euros. En tot cas, els béns de la dotació inicial han d’ésser adequats per a 
iniciar o dur a terme les activitats fundacionals i han d’estar lliures de càrregues que n’impedeixin o en 
limitin d’una manera significativa la utilitat per a la fundació .
2. La dotació inicial de la fundació es pot incrementar posteriorment amb aportacions fetes pels 
fundadors o per altres persones. Els augments de dotació, que han de respectar les normes sobre 
aplicació obligatòria de rendes i altres ingressos, s'han de fer constar en els comptes anuals que es 
presentin al protectorat.
3. En els increments de dotació, l'aportació, si no és una aportació dinerària procedent del fundador o 
de tercers, s'ha de fer constar en una escriptura pública, en la qual s'han de descriure els elements 
següents:

a) Els béns i drets aportats.
b) Les dades registrals i el títol o concepte de l 'aportació.
c) L'informe de valoració corresponent, si escau.
d) La manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.»

cccc))))    Règim jurídic de les actuacions que es proposen en el marc de la legislació localRègim jurídic de les actuacions que es proposen en el marc de la legislació localRègim jurídic de les actuacions que es proposen en el marc de la legislació localRègim jurídic de les actuacions que es proposen en el marc de la legislació local ....
La Disposició Addicional segona de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en la seva modificació per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local diu el següent: 
« Disposición adicional novena
Redimensionamiento del sector público local
1. Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas 
dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de 
nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante 
el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste.
Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir 
ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que 
tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las 
citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren 
cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago 
a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de 
morosidad.»

Tot i aquesta limitació, l’Ajuntament de Granollers pot formar-ne part per raons de caire eminentment 
jurídiques:
- En primer lloc perquè no hi ha aportació patrimonial.
- En segon lloc perquè l’Ajuntament no crea la fundació, sinó que la fundació ja està creada i ja en 
forma part com a patró fundador.
- En tercer lloc perquè tracta d’una modificació estatutària que, si bé requerix del vist-i-plau dels 
fundadors en tant que canvi substancial, no suposa, com ja s’ha esmentat, la creació d’una nova 
fundació.

Al mateix temps, pel que fa als fins fundacionals, aquests tenen una clara connexió amb les 
competències municipals: la cultura i la música com a competències locals es troben fortament 
entroncades en la tradició local.



dddd))))    Procediment pel que es modifiquen els estatuts i passa a ser una fundació temporal a definitivaProcediment pel que es modifiquen els estatuts i passa a ser una fundació temporal a definitivaProcediment pel que es modifiquen els estatuts i passa a ser una fundació temporal a definitivaProcediment pel que es modifiquen els estatuts i passa a ser una fundació temporal a definitiva ....
Els tràmits adients per fer efectiu el canvi passen en primer lloc per aprovar la transformació de la 
Fundació Pública Temporal Orquestra de Cambra de Granollers en fundació permanent.

En segon lloc en modificar la denominació de la Fundació que passarà de dir-se Fundació Pública 
Temporal Orquestra de Cambra de Granollers a dir-se Fundació Orquestra de Cambra de Granollers

En tercer lloc caldrà aprovar el projecte de modificació dels estatuts recollint per una banda el canvi de 
denominació, el canvi de règim i les concrecions i canvis adients de conformitat amb la voluntat dels 
patrons. 
En aquest sentit l’article 24 diu de forma expressa que calen 2/3 parts dels membres del patronat i es 
requereix l’aprovació del Protectorat de Fundacions. 
Per la seva banda, el llibre tercer de Codi Civil de Catalunya en el seu article 335.1 de forma literal 
disposa el següent:
«Article 335-1
Modificació d'estatuts
1. Els estatuts de la fundació es poden modificar per acord del patronat si convé a l'interès de la 
fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors.
2. La modificació dels estatuts de la fundació, un cop formalitzada en una escriptura pública, requereix 
l'aprovació del protectorat, que només la pot denegar, mitjançant una resolució motivada, en els casos 
següents:
a) Si és contrària a la llei.
b) Si contravé a una prohibició expressada pels fundadors.
c) Si s'aparta de la voluntat dels fundadors en allò que afecta la denominació, les finalitats, l'aplicació 
dels recursos, la destinació dels béns sobrants o la composició del patronat .
3. Si sobrevenen circumstàncies que impedeixen complir raonablement les finalitats fundacionals que 
estableixen els estatuts o si aquestes han esdevingut il·lícites o han quedat obsoletes, el patronat ha 
de modificar els dits estatuts. Si no ho fa, el protectorat, a instàncies de qui hi tingui un interès legítim 
o d'ofici, pot acordar la modificació o adoptar altres mesures pertinents.
4. Les sol·licituds de modificació dels estatuts de les fundacions s’han d’acompanyar amb un certificat 
de l’acord del patronat en què s’identifiquin els articles que es modifiquen i llur contingut íntegre, i 
també amb el text refós actualitzat dels estatuts.»

En quart lloc, caldrà en els termes de l’article 331-7 apartat segon, per remissió de l’article 331-8.3, 
presentar un projecte de viabilitat econòmica en els termes que de forma literal estableix: “A fi de 
verificar la suficiència del finançament de les activitats fundacionals, s'ha de presentar al protectorat, 
com a requisit per a la inscripció en el Registre de Fundacions, un projecte de la viabilitat econòmica 
dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les activitats previstes .»

En cinquè lloc,  caldrà certificar l’existència de crèdit per una quantia no inferior a  30.000 euros.

En sisè lloc,caldrà nomenar nous patrons.

En setè lloc,  caldrà l’elevació a públics dels acords .

En vuitè lloc, la seva inscripció al Registre De la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques .

    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 pròrroga del termini de durada de la Fundació Orquestra de Cambra de 
Granollers amb efectes des de l’11 de febrer de 2016, i prorrogant-la pel termini de 2,5 anys més, fins 
a l’11 d’agost de 2018. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Facultar als representants de l’Ajuntament de Granollers en el Patronat de la Fundació 
Pública Temporal Orquestra de Cambra de Granollers, atesa la seva participació com a fundadors i 
atesa la seva vinculació a la Fundació derivada del seu nomenament, per adoptar els acords en el 
Patronat de la mateixa, relatius a la modificació estatutària de la Fundació, passant de temporal a 
definitiva així com la resta d’acords citats en el cos d’aquest dictamen que, de conformitat amb 
l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional, facin possible el canvi de règim i la continuïtat en les 



seves actuacions sempre rellevants per la ciutat de Granollers . 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha acord de tots els grups, per tant, quedaria aprovada per unanimitat. 

Aprovat per Unanimitat
 

Passem a l'apartat de la Junta de Portaveus,

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

Alcalde: Hi ha una Moció, que ha estat aprovada i presentada pel Consell Escolar Municipal . Si pot 
llegir la part expositiva:

12121212....1111).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN DEFENSA DEMOCIÓ QUE PRESENTA EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN DEFENSA DEMOCIÓ QUE PRESENTA EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN DEFENSA DEMOCIÓ QUE PRESENTA EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN DEFENSA DE    
L’ESCOLA CATALANA I DEL SEU PROFESSORATL’ESCOLA CATALANA I DEL SEU PROFESSORATL’ESCOLA CATALANA I DEL SEU PROFESSORATL’ESCOLA CATALANA I DEL SEU PROFESSORAT

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per Majoria absoluta  amb els vots 
favorables dels Grups Municipals del PSC-C ,  PDeCAT-Demòcrates, d'ERC-AG-AM i  CpG-CUP-PA i 
el vots en contra dels Grups Municipals de  C's  i del PP .
 

El Consell Escolar Municipal de Granollers, com a òrgan representatiu de la comunitat educativa a la 
nostra ciutat, va aprovar, en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2017, la condemna de forma 
contundent a l'atac que està patint el col·lectiu de mestres i d'alumnes de Catalunya en relació amb la 
tasca pedagògica que s'està realitzant a les nostres escoles.

A la referida sessió, el Consell Escolar Municipal de Granollers va acordar donar suport als 
comunicats emesos pel Consell Escolar de Catalunya, la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica, les entitats i agrupacions dels centres concertats del país i la Comissió Mixta del 
Departament d'Ensenyament i les entitats municipalistes (ACM-FMC) que s'han pronunciat en aquesta 
direcció i que es transcriuen seguidament:

Comunicat del Consell Escolar de Catalunya del diaComunicat del Consell Escolar de Catalunya del diaComunicat del Consell Escolar de Catalunya del diaComunicat del Consell Escolar de Catalunya del dia     17171717    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2017201720172017
«A Catalunya la democràcia s'ha après a l'escola. Comunicat a la comunitat educativa
A Catalunya, la democràcia s'ha après a l'escola. En ple franquisme, aprofitant les escletxes de la 
dictadura, la renovació pedagògica va fer possible que els mestres conreessin els valors democràtics 
en els centres educatius, com illes de llibertat enmig de la foscor. Aquest pòsit educatiu va ser cabdal 
per construir un sistema polític basat en drets i deures i per forjar uns principis de ciutadania, que són 
la base de la convivència en societats culturalment diverses .

Som un sol poble, també gràcies a l'escola. Infants i joves han esdevingut durant la seva 
escolarització ciutadans d'una societat plural i integradora. La llengua i la cultura catalanes, així com 
els valors democràtics, han constituït el cor d'un procés d'ensenyament i aprenentatge que ha permès 
desenvolupar les competències i els coneixements de cadascú en el marc dels plans d'estudi i han fet 
de tots els alumnes ciutadans de ple dret.

En un món global, les competències lingüístiques resulten fonamentals per garantir la comunicació i 
enriquir les persones. El plurilingüisme de l'escola catalana, entès com un tractament integral de les 
llengües, s'orienta en aquesta direcció. La presència del català, el castellà i les llengües estrangeres 
en els currículums acadèmics així ho acredita. En un marc d’interculturalitat, els centres estan fent un 
gran esforç per reconèixer i incorporar en els projectes educatius les llengües familiars dels seus 
alumnes. 

Les proves de competències bàsiques de 6è d'educació primària i de 4t d'educació secundària 
obligatòria, que dissenya, aplica i avalua el Consell Superior d'Avaluació, acrediten un nivell 



equiparable de català i de castellà, i una clara progressió en la tercera llengua. El Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport va dur a terme unes avaluacions generals de diagnòstic (EGD) al 2009 a 
4t d’educació primària i al 2010 al 2n curs d’ESO. La puntuació de la competència de comunicació 
lingüística en llengua castellana dels alumnes catalans va ser superior a la mitjana espanyola. Per 
tant, podem afirmar que les competències plurilingües dels alumnes de Catalunya es desenvolupen 
positivament, tal com reclamen una societat oberta i una economia del coneixement.

El Consell Escolar de Catalunya reconeix la bona feina dels docents i de la comunitat educativa durant 
tots aquests anys, al servei dels infants i els joves. En els moments decisius, quan la cohesió social 
del país podia trencar-se per motius lingüístics o, més recentment, amb la nova immigració, vam 
assumir amb coratge la nostra responsabilitat. El millor antídot davant les mentides i les acusacions 
infundades d'aquells que no poden acceptar la solidesa del sistema educatiu és seguir construint una 
escola de qualitat, amb passió i esperit crític. Perquè l'escola catalana ha estat i continuarà sent el 
motor d’inclusió social del nostre país.

Consell Escolar de Catalunya
Barcelona, 17 d'octubre de 2017»

Comunicat delComunicat delComunicat delComunicat del    25252525    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2017201720172017    de les diverses entitats i agrupacions dels centres concertatsde les diverses entitats i agrupacions dels centres concertatsde les diverses entitats i agrupacions dels centres concertatsde les diverses entitats i agrupacions dels centres concertats    
de Catalunyade Catalunyade Catalunyade Catalunya ....
«EDUCAR EN PAU I PER LA PAU
Acollits al marc de referència de la LEC, sentint-nos part activa del seu Servei d’Educació de 
Catalunya, les set-centes escoles concertades rebutgem les declaracions de diversos representants 
parlamentaris o del govern de l’Estat entorn un pretès adoctrinament i incitació a l’odi des de les aules 
escolars i que, alhora, posen en dubte l’acció de la comunitat educativa, afectant especialment la 
dignitat dels docents. Declaracions que estan ben lluny de la realitat que es viu a les aules de les 
escoles de Catalunya.

L’escola concertada no ha adoctrinat ningú. Ans al contrari, ha estat un espai de tolerància, 
d’integració i de llibertat, un espai de renovació pedagògica i d’igualtat d’oportunitats que, si alguna 
cosa necessita, no són polèmiques que incitin a la confrontació estèril i perjudicial entre les persones, 
sinó més suport, més reconeixement de la feina feta, un finançament públic adient i més confiança en 
les persones implicades en el dia a dia de les escoles .

Des de les escoles concertades contemplem amb neguit les mesures adoptades, darrerament, pel 
Govern de l’Estat. Volem valorar i defensar el treball fet a les escoles catalanes i el que hem de 
continuar fent respectant els drets de les persones implicades en l'activitat docent: alumnes, 
professors i personal d'administració i serveis; els drets dels titulars i de les institucions a definir uns 
projectes educatius plurals i els drets dels pares i mares a escollir l 'escola que volen per als seus fills .

Defensem les escoles de Catalunya i volem continuar treballant en pau i per la pau !

Barcelona, 25 d’octubre de 2017
Agrupació Escolar Catalana
Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya
Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya
Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya
Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Escoles Lliures»

Comunicat delComunicat delComunicat delComunicat del     16161616    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2017201720172017    de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògicade la Federació de Moviments de Renovació Pedagògicade la Federació de Moviments de Renovació Pedagògicade la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
«L’escola catalana, un model d’escola democràtica

Anys de Renovació Pedagògica, amb el bagatge de l’escola catalana a l’esquena, amb la immersió 
lingüística i els valors democràtics, ens fan coneixedors del què significa el plurilingüisme real a la 
nostra societat. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle XX, 
han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns sòlids principis de 
convivència.

Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après vivencialment els 



principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han 
determinat el procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors 
democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.

L’escola catalana i plurilingüe, ha fet un gran esforç en la darrera dècada per acollir, des d’una 
perspectiva inclusiva, a infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Avui podem constatar que 
ha estat un factor important, conjuntament amb d’altres, per afavorir la cohesió social des d’una 
perspectiva intercultural.

El model lingüístic ha estat avalat per diferents instàncies internacionals com a eina d’èxit i de 
comunicació entre les persones, d’ús social de la llengua i d’enriquiment cultural del país .

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, representant a tots els MRP del 
territori i els seus àmbits i entitats , manifesta que:
L’Escola Catalana té un model pedagògic democràtic, inclusiu, laic, respectuós amb la diversitat i la 
societat actual. El model d’immersió lingüística és integrador, no discrimina a ningú per motiu de la 
seva llengua, procedència, ni per cap altra motiu o condició.

Els i les docents i professionals de l’educació de l’Escola Catalana , són un exemple de professionalitat 
i compromís ètic i social, estan a l’alçada de les circumstàncies bo i les dificultats amb les que 
treballen, i són exemple de foment de l’esperit crític de l’alumnat envers la comunitat i els valors i drets 
universals de la no violència, la cultura de la pau, la justícia social i la democràcia .

La campanya per desacreditar l’Escola Catalana que arrosseguem ja fa uns anys amb l’anterior 
Ministre i amb l’actual conjuntura social i política, amb dures i infundades declaracions que han 
realitzat diferents representants del govern espanyol i polítics de diferents partits, tenen la intenció de 
trencar la bona convivència i treure valor a la professionalitat dels i les mestres, professors/es i 
professionals de l’educació, per a desacreditar el model consolidat d’escola catalana, compromesa 
amb la seva societat.

Per aquest motiu, volem mostrar el nostre rebuig a les declaracions en contra del nostre model 
educatiu d’èxit i reconegut internacionalment. La manca de respecte a la professionalitat dels i les 
docents i professionals de l’educació no es pot permetre en una societat plural i democràtica .

Instem a la Comunitat Educativa a mostrar el seu rebuig a les declaracions dels ministres d’Afers 
Exteriors i d’Educació i dels representants a Catalunya del Partit Popular i Ciutadans, contra aquesta 
gran mentida ─que s’arrossega de fa temps─ i exigim una disculpa pública envers la Comunitat 
Educativa i els professionals de l’educació. 

La FMRPC, coneix i reconeix la tasca professional de les treballadores i treballadors de l’educació, 
amb un compromís ètic i social ferm vers el model d’escola catalana. En moments difícils com els 
actuals, demostrem un cop més, que gràcies a la professionalitat i al compromís, són un dels motors 
d’inclusió, respecte i valors democràtics de la nostra ciutadania .

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
Dilluns 16 d’octubre de 2017»

Comunicat de la Comissió Mixta del Departament dComunicat de la Comissió Mixta del Departament dComunicat de la Comissió Mixta del Departament dComunicat de la Comissió Mixta del Departament d''''Ensenyament i les entitats municipalistesEnsenyament i les entitats municipalistesEnsenyament i les entitats municipalistesEnsenyament i les entitats municipalistes    ((((ACMACMACMACM    
----    FMCFMCFMCFMC))))    fan front comú a favor de lfan front comú a favor de lfan front comú a favor de lfan front comú a favor de l ''''escola catalanaescola catalanaescola catalanaescola catalana
«La Comissió Mixta -Departament d’Ensenyament i Entitats Municipalistes- vol expressar el seu total 
desacord per la campanya sistemàtica de descrèdit contra la tasca que estan desenvolupant els 
centres educatius de Catalunya i, especialment els seus docents.

Catalunya, ha preservat sempre la integritat ètica dels centres educatius i ha acceptat com un element 
d’identitat de país el respecte a la diversitat de pensament. Les nostres escoles i els centres i serveis 
de l’àmbit no formal, sempre han promogut els principis i valors d’una societat democràtica i plural, on 
impera la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.

Històricament, hem estat un país de llarga tradició de renovació pedagògica i hem aconseguit 
importants fites en l’aposta per l’educació primerenca, la immersió lingüística i el nivell de 
competències bàsiques, tal com demostren les proves pròpies com les proves externes de l’OCDE 



(informe PISA). Reptes, aquests, assolits amb èxit, pel que fa al creixement individual de les persones 
i, també, pel que fa al creixement col·lectiu d’una societat que ha sabut acollir i cohesionar una àmplia 
diversitat de població nouvinguda i oferir oportunitats a les noves generacions .

La tradició, per una banda, i la voluntat de progrés i de benestar per l’altra, de la comunitat educativa 
catalana formada per docents, famílies, agents socials i institucions, van portar a consensuar la Llei 
d’Educació de Catalunya, en un marc de dret. La Llei regula els principis rectors del model del sistema 
educatiu del país. I en base a aquests preceptes s’ha confegit una escola oberta, inclusiva, diversa, 
integradora i qualificada professionalment.

Per aquest motiu, rebutgem aquest atac a la professionalitat dels nostres docents i al treball curós i 
experimentat de cohesió social que desenvolupen i demanem preservar la seva dignitat i llibertat per 
tal que puguin seguir conreant el tarannà cívic i dialogant dels nostres estudiants .

Comissió Mixta
Barcelona, 23 d’octubre de 2017»

Per tot això el Consell Escolar Municipal proposaproposaproposaproposa que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Granollers 
adopti els següents acordssegüents acordssegüents acordssegüents acords :

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Subscriure el manifest aprovat pel Consell Escolar Municipal en defensa de l’escola catalana 
i del seu professorat. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Donar suport i mostrar el reconeixement a tots/es els/les mestres, professors/es i altres 
professionals del nostre sistema educatiu i a encoratjar-los a continuar treballant per construir des de 
les nostres escoles una ciutat més, justa, més plural i més lliure.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     Comunicar al govern de l’Estat i al Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat 
Catalunya, a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, al Consell Escolar de Catalunya, 
així com als centres educatius i AMPAs de la ciutat  l’aprovació d’aquesta moció .

 

Alcalde: S'ha anunciat la voluntat d'explicar la posició de vot, no sé si per part del grup Popular, per 
part de la CUP? Tampoc? Per part de Ciutadans? tampoc? Per part d'Esquerra qui és la que l'havia 
sol·licitat. Té la paraula el senyor Mur: 

Senyor Mur: Gràcies alcalde. Sí, volíem intervenir perquè creiem que l'escola catalana ha estat, és i 
serà una escola laica, inclusiva, integradora que hem fet créixer entre tothom, entre els docents, entre 
els monitors, els pares i mares, els cuiners i cuineres, els conserges de les escoles. Sempre des d'un 
compromís ètic amb l'educació que han sabut i saben entendre la diversitat com un element de 
riquesa social i cultural . 
Una escola, on desenvolupar l'esperit crític mai ha estat adoctrinar, sinó, més aviat, obrir l'escola al 
món on els nois i noies tinguin l 'oportunitat de construir una opinió pròpia del que passa al seu entorn. 
El model lingüístic és una eina de cohesió social i d 'igualtat d'oportunitats. 
Per tot plegat a nosaltres inclús ens agrada més parlar d'educació que d'ensenyament, perquè educar 
és preparar les persones més enllà de la transmissió de coneixements . 
Educar va de preparar persones en el compromís, en la solidaritat i en l'esperit crític. 
De fet, molts dels que avui, anava a dir som, però diré sou aquí, perquè jo ja tinc una edat i no he 
sigut, diguem-ne, alumne de l'escola catalana actual, representants dels nostres conciutadans hem 
estat educats a l'escola pública catalana. 
Finalment, el que voldríem el nostre grup, és felicitar i encoratjar tota la comunitat educativa per la 
feina que fan dia a dia, malgrat tot el que estan passant, malgrat tot el que estan rebent. Els animem a 
tirar endavant i a seguir aquesta tasca, que l'estan fent dura forma excel·lent. Moltes gràcies.    



Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PdeCAT? Per part del grup socialista? no hi ha intervenció? 

Per tant, passaríem al torn de precs i preguntes.

 
TORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTES

Alcalde: Per part de la CUP, alguna pregunta? Perdó Partit Popular primer, la CUP? no? Per part de 
Ciutadans, no? Per Part d'Esquerra? si? Endavant: 

Senyor El Homrani: Sí, de forma molt breu. 
És un petit prec, que ha sorgit avui mateix, escoltant com ha anat el Ple. 
Crec que el senyor alcalde, el senyor Josep Mayoral, fa bé, obrint les intervencions, que es puguin 
iniciar amb elements que no són pròpiament de la intervenció, pel context i no limitar-ho mentre no hi 
hagi límit. 
Sí que fer una reflexió, i és un prec. Crec que quan el senyor Segovia s'ha solidaritzat contra la 
violència masclista i amb les víctimes d'aquesta violència masclista, solidaritat que crec que tots i 
totes aquí compartim. Quan et solidaritzes dient : “Puestos a solidarizarnos”, fent aquest "exprés", amb 
el que hi ha hagut anteriorment, crec que fem una utilització de la solidaritat que ens hauríem, després 
podem ser solidaris o no amb altra gent, està dintre de la nostra llibertat, però sí que crec que aquesta 
expressió li treu força a la solidaritat que vostè volia plantejar . 

Alcalde: Bé, en tot cas, això és una opinió i el senyor Segovia també té dret a expressar-se, de la 
manera que ell cregui oportú. Per tant, no sé si el senyor Segovia vol intervenir però jo crec que s'ha 
de salvaguardar la llibertat d'expressió de tothom, també la del senyor Segovia. 
Algun altre prec? pregunta? Per tant quedem a disposició de les persones que ens acompanyen.

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

LA SECRETÀRIA  ACCIDENTALLA SECRETÀRIA  ACCIDENTALLA SECRETÀRIA  ACCIDENTALLA SECRETÀRIA  ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
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