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Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes. Iniciem la sessió del Ple de la Corporació del mes de juliol. En primer 
lloc, senyora Secretària, faríem l'aprovació de l'acta del ple anterior, ¿hi ha alguna qüestió? ¿No? 
Doncs la donaríem per aprovada.
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Passem als punts 2 i 3 en el que es fa la fiscalització de l'acció de govern, endavant senyora 
Secretària, 
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Alcalde president:
Molt bé, restem assabentats, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia. El 
punt número 4 és un dictamen a partir del qual es cessa a la senyora Carme Clusellas com a directora 
del Museu, com a persona eventual de caire directiu, senyora Secretària endavant, 
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4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CESSAMENT DE LA SENYORA CARME CLUSELLAS PAGÈSDICTAMEN RELATIU A CESSAMENT DE LA SENYORA CARME CLUSELLAS PAGÈSDICTAMEN RELATIU A CESSAMENT DE LA SENYORA CARME CLUSELLAS PAGÈSDICTAMEN RELATIU A CESSAMENT DE LA SENYORA CARME CLUSELLAS PAGÈS,,,,    
DIRECTORA DEL MUSEUDIRECTORA DEL MUSEUDIRECTORA DEL MUSEUDIRECTORA DEL MUSEU ,,,,    COM A PERSONAL EVENTUAL DE CAIRE DIRECTIUCOM A PERSONAL EVENTUAL DE CAIRE DIRECTIUCOM A PERSONAL EVENTUAL DE CAIRE DIRECTIUCOM A PERSONAL EVENTUAL DE CAIRE DIRECTIU     

En la sessió ordinària de l’ajuntament en ple de 19 de desembre de 2006, s’aprova el dictamen relatiu 
a l’aprovació del pressupost general de l’ajuntament de Granollers per a l’any 2007.

En l’esmentat acord, consta a la plantilla i relació de llocs de treball, la plaça de Director/a de museu 
com personal eventual, grup de classificació A1.

En sessió del 26 de febrer de 2008, l'Ajuntament en Ple va nomenar la Carme Clusellas directora del 
Museu de Granollers, en la condició de personal eventual de caràcter directiu i va establir la seva 
incorporació efectiva al lloc de treball , amb efectes 3 de març de 2008.

Després de les eleccions municipals, el ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 5 de juliol 
de 2011, va acordar nomenar al personal directiu i d'assessorament de conformitat amb el nou 
organigrama de l'Ajuntament, i va proveir els llocs de treball directius de les diferents àrees i 
direccions i, alhora, donar compte de les designacions de personal eventual d'assessorament, entre 
les quals figura la Sra. Carme Clusellas Pagès. 

El projecte museístic per al període 2008-2012 redactat per la Carme Clusellas Pagès, com a directora 
del Museu, està finalitzat amb plena satisfacció. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D’acord amb els articles 12 i 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Article 123.3 del decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública .

Article 9 i 10.2 del  decret 214/1990, de 30 de juliol, del reglament del personal al servei de les entitats 
locals.

Article 104.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Article 304 i 306 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós 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 ....    Cessar la Sra. Carme Clusellas Pagès, com a personal eventual de caràcter directiu del 
Museu de Granollers, amb efectes 31 de juliol de 2012.

SegonSegonSegonSegon....    Publicar el cessament als butlletins oficials, al tauler d’anuncis de la corporació i notificar-ho a 
les persones interessades amb indicació de la possibilitat de presentació dels recursos que li siguin 
adients. 

Alcalde president:
La regidora de Cultura en farà la presentació, endavant, 

Sra. Barnusell: 
Gràcies Alcalde i si molt breument. En sessió de 26 de febrer de 2008 l'Ajuntament en Ple va nomenar 
Carme Clusellas directora del Museu de Granollers en la condició que ha explicat la Secretària de 
personal eventual de caràcter directiu i va establir la seva incorporació efectiva al lloc de treball el dia 
3 de març de 2008.

El concurs que varen fer establia un contracte programa de 4 anys, que va finalitzar el passat 3 de 
març de 2012 amb la majoria del projecte que va presentar ja finalitzat i amb projectes fets realitats 
com l'adoberia, la restauració de les restes romanes del carrer Sant Jaume 28, la recuperació de les 
activitats didàctiques i educatives al museu pel qual hi passen més de 10.000 infants al llarg de un 
curs escolar, la sala ciutat un espai recuperat per artistes locals i el seguiment també de les obres , per 
exemple, del nou Museu de Ciències Naturals de la Tela i la recerca de finançament extern, com bé 
saben doncs obrirà a final d'any. Aquí li hem d'agrair per tots aquests motius la seva feina i implicació 
en el càrrec. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Obrirem un torn de paraules perquè així s'ha demanat. El senyor Mur, per part d'Acció 
Granollers, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. L'any 2008 quan es va procedir al nomenament de la senyora Clusellas, ERC ja es 
va abstenir per considerar que els criteris exigits per ocupar aquesta plaça deixaven el ventall de 
possibilitats de candidats i candidates molt restringit, tant que de fet només es va presentar una 
persona. 

D'acord amb l'expedient de cessament s'argumenta que el projecte museístic 2008-2012 s'ha finalitzat 
fet que no podem constatar. En tot cas la regidora ha anomenat una sèrie d'actuacions que son 
evidents i fragants, però que el projecte hagi finalitzat d'això no tenim constància. 

De fet, a la corresponent Comissió Informativa se'ns va fer esment a l'actual situació econòmica com 
un dels elements, i dic com un dels elements, no com l'element principal, però com un dels elements 
que no feia possible donar continuïtat a aquest projecte. La raó econòmica entenem que es poc 
coherent si considerem que en el seu moment la reducció d'àrees tècniques, quan varem iniciar 
aquesta legislatura, no va comportar cap reducció de responsables de les mateixes. 

Per tot plegat, nosaltres també ens abstindrem. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part d'algun altre grup, endavant senyor Canal, té la paraula, 



Sr. Canal:
Bé, la nostra posició també serà d'abstenció. Si bé hem de dir que no entenem que el càrrec de 
director de Museu de Granollers sigui un càrrec eventual que sobtadament a mitja legislatura s'acabi i 
a sobre parlin de plena satisfacció pel que fa al projecte museístic . 

Creiem que aquesta situació defineix clarament la seva proposta cultural . El Museu de Granollers, que 
hauria de ser un dels museus importants de Catalunya es quedarà ara sense director, és un cas insòlit 
que deixa patent la seva poca ambició per aquesta institució. 

És evident que Carme Clusellas amb qui s'hi pot estar més o menys d'acord o de desacord a 
dinamitzat aquesta institució a lograt que amb aquesta ciutat fes acte de presència el Museu i no se li 
pot negar el seu entusiasme i el treball que ha dut a terme. Tampoc entenem que vostès facin fora la 
directora del museu però en canvi segueixin recollint i desenvolupant el PAM 2011-2015 el seu 
projecte. Per tot plegat creiem que sota l'aparença de la finalització d'un contracte eventual el que hi 
ha és un acomiadament d'una persona que ha fet bé la seva feina, que ha treballat per la ciutat de 
manera positiva, però que no encaixa bé amb la filosofia de l'equip de govern perquè els treu 
protagonisme. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La regidora té la paraula, 

Sra. Barnusell: 
Si, agafant la intervenció del senyor Pius Canal, acaba a meitat de legislatura, just passat un any 
perquè efectivament es va fer aquest acord en el seu moment, ja fa temps, i jo mateixa no era encara 
ni regidora de Cultura perquè precisament no estigués vinculat exclusivament a un projecte polític 
determinat i sempre anava a cavall, recordem també l'antic director i inclús l'altre, sempre han anat a 
cavall de dos legislatures diferents perquè el grup polític que vingués o les persones que formessin 
part de l'equip de govern poguessin decidir si renovaven o no la confiança en aquesta persona o 
renovaven o no la manera que tenia de dirigir. 

En aquí discreparem, qualsevol projecte artístic, qualsevol equipament artístic és necessari que tingui 
un director artístic i que sigui eventual, perquè sinó a nivell cultural i a nivell artísticament el projecte 
decau. Pot decaure en 4, pot decaure en 10, pot decaure en 12 anys, però qualsevol gran equipament 
cultural, qualsevol festival cultural del país o d'altres països, no necessàriament només d'aquí, és bo 
que la persona que està al capdavant renovi i renovi de tant en tant, per aquest motiu el tema 
d'eventual. 

Després d'altre és dir-li en el PAM 2012-2015 efectivament hi ha vàries notes sobre el Museu de 
Granollers perquè creiem amb aquesta institució, creiem amb aquest equipament, no el deixem sense 
director, agafaran la direcció la gent que hi ha dins, confiem amb l'equip que hi ha i per tant al 
setembre es reestructurarà. El projecte no és el projecte de la Carme Clusellas, sinó que és un 
projecte de ciutat i això és el que es recull en el PAM, es va presentar amb unes línies a partir d'un 
programa d'actuació municipal, era de l'any 2007-2011 en aquell cas que ell havia llegit i que havia, 
òbviament, integrat per poder tirar el projecte de museu endavant, per tirar el projecte que com a 
museu i museu de la ciutat creiem. No és un projecte que sigui de Carme Clusellas, no és un projecte 
que sigui de cap regidor ni cap regidora en concret és un projecte de la ciutat el que intentem escoltar 
diversa gent i escriure a partir de tota la gent, en aquest cas, que ens va ajudar amb el programa 
electoral, tota la gent que ens ha ajudat i tots els tècnics municipals que s'han implicat i que s'han vist 
implicats amb el PAM i per tant rebem també un projecte amb evolució constant i totes les converses 
que tenim i tots els suggeriments que ens arriba els intentem recollir i aplicar al màxim d'eficientment i 
com creiem seguir naturalment el programa d'actuació municipal.

Alcalde president:
En tot cas, abans de passar a la votació, si que voldria fer algunes consideracions. La primera, 



senyalar el meu agraïment personal i com alcalde de la ciutat a la feina de la Carme Clusellas, ha 
estat una bona feina, ha estat una feina que ha anat en la línia que es va acordar i amb el projecte que 
va presentar i òbviament el que cal és saber i veure quan s'acaben etapes. Quan s'acaben etapes 
sempre sap greu, ens va sapiguer greu quan es va acabar l'etapa del Josep Font, però varem també 
que prendre la decisió  d'imaginar altres horitzons. L'etapa d'estabilització del museu i obertura de 
noves perspectives que se li va encarregar a la Carme Clusellas s'ha fet i l'ha feta de la manera que 
se li va demanar i per tant per això l'agraïment a la feina, a la implicació i al compromís .

En aquests moments hem de treballar amb unes altres perspectives i hem de treballar amb unes altres 
circumstàncies. Entenem que cal obrir una nova etapa, una etapa que tingui com a base la gent de la 
pròpia institució, la gent de la casa, la gent que ha anat creixent i que s'ha anat formant durant molts 
anys i que té una professionalitat absolutament inexcusable. Creiem que és el moment de pensar amb 
la gent del propi Ajuntament, creiem que és el moment de pensar amb la gent del propi museu des del 
punt de vista la confiança en el grup de treball que a través dels conservadors que hi ha avui en el 
museu pot tirar-se endavant, estem convençuts d'això.

La regidora ha explicat que hi haurà la reestructuració pertinent. Una reestructuració que implicarà 
una disminució de costos que és amb la perspectiva i amb la lectura que estem obligats a treballar en 
aquests moments i que alhora segur que enfortirà el projecte a partir del profund coneixement de la 
realitat que tenen aquests professionals i també de la implicació que tenen amb la pròpia institució . 

Per tant, agraïm la feina de la Carme Clusellas, senyalant que ha complert els objectius que se li 
varem proposar. També senyalar que sap greu, però que el govern ha de saber quan s'acaba una 
etapa i quan hi ha un compromís de 4 anys i s'esgota quan cal buscar nous objectius, nous horitzons o 
no. Ben probablement si haguéssim pensat en una nova etapa del museu en que la Carme Clusellas 
hagués tingut un paper, ben probablement ens haguéssim vist obligats a fer un concurs de nou, 
perquè aquest era una mica les bases de l'acord que varem arribar plegats. Recordeu que això del 
tema dels 4 anys els varem acordar en aquesta taula i en un grup de treball en el que hi érem tots els 
grups municipals, per tant, ben probablement haguéssim tingut que obrir una nova etapa amb un nou 
concurs. Creiem però que és el moment de pensar en la gent de la casa i creiem que és el moment de 
pensar en treballadors i treballadores que ho han fet molt bé des del substracte del propi museu, que 
estan empeltats del projecte de ciutat. Estem convençuts que amb la reestructuració que anuncia la 
regidora ho faran molt bé. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::12121212        CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        AGAGAGAG::::    1111

Alcalde president:
Passem al punt número 5, 
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Les administracions públiques estan vivint moments de grans canvis de funcionament i normatius, 
motivats en gran part per l’actual situació de crisi econòmica que viu el país .

L’administració local com administració més propera al ciutadà, presta serveis a la ciutadania 
bàsicament a través dels seus efectius humans.

La planificació dels recursos humans de l’administració té com 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 i la seva millor distribució .

Les administracions públiques han d’ordenar els seus recursos humans analitzant les disponibilitats i 
necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d’efectius com dels perfils professionals 
o nivells de qualificació dels mateixos .



És en aquest sentit  que es proposen diferents canvis, uns relatius a l’escola bressol municipal la 
Totuga i El Teler i altre en relació a l’adequació del personal de la unitat operativa de serveis i el servei  
de medi ambient i espais verds.

En relació a l’escola bressol municipal els canvis organitzatius i de la plantilla que es concreten en 
l’amortització d’una plaça/lloc de treball d’auxiliar de cuina, la transformació d’una plaça/lloc de treball  
de mestre d’escola bressol en una plaça/lloc de treball de tècnica en educació infantil, en 
l’amortització de dues places/llocs de treball de tècnica en educació infantil i  la transformació d’una 
plaça/lloc de treball de jornada completa a mitja jornada, venen motivats per diferents factors:
� La reducció en l’aportació al finançament de les places d’escoles bressol fa que la persona que 
s’havia mantingut en plantilla tot i haver externalitzat el servei de cuina de les escoles bressol, per 
realitzar tasques diverses en el centre, fa que s’hagi de replantejar la seva continuïtat.

� La demanda actual de places a l'escola bressol Tortuga ha estat inferior a l'oferta i una aula 
d'aquesta escola s'haurà de tancar

� La normativa del Departament estableix que la ràtio de professionals en una aula d'escola 
bressol és d'un mestra i mitja persona de suport. Fins aquest curs 2011-2012 l'Ajuntament de 
Granollers ha fet un esforç per mantenir una ràtio superior de professional però el decrement en les 
subvencions per part de la Generalitat obliga al rigorós compliment del Decret  282/2006, de 4 de juliol, 
pel qual es regulen el primer cicle de l 'educació infantil i els requisits dels centres

� A l'escola bressol El Teler succeeix el mateix que a l'escola Tortuga, hi ha mitja TEI més del que 
marca el Decret esmentat, en els articles 11 i 12, sobre les ràtios professional-alumne

� Atès aquestes dificultats en el sosteniment del finançament de les escoles bressol que obliga a 
complir amb rigorositat la normativa

En relació als canvis organitzatius de la unitat operativa de serveis i el servei de medi ambienti espais 
verds, es tracta d’ordenar els recursos humans d’acord amb les disponibilitats i necessitats de 
personal, des del punt de vista del nombre d’efectius i s’ha considerat la necessitat de transformar una 
plaça/lloc de treball de la unitat operativa de serveis en una altra al servei de medi ambient, justificat 
en l’informe emés pel cap de servei de medi ambient i espais verds.

Vist que les modificacions proposades compleixen amb el disposat al Real decret llei 20/2011, de 30 
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció 
del dèficit públic, així com el disposat a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos general de 
l'Estat per 2012, donat que no suposen en cap cas la contractació ni la incorporació de nou personal ni 
l'increment de la plantilla.

Vist l’informe emès pel cap d’àrea de serveis a la persona, en relació a les escoles bressol municipal 
de la Tortuga i El Teler.

Vist l’informe emès pel cap de servei de medi ambient i espais verds, cal transformar una plaça 
d’encarregat de la Unitat Operativa de Serveis en una de tècnic auxiliar de medi ambient i espais 
verds. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

L’article 27, punt 1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 



servei dels ens locals permet la modificació de la plantilla amb posterioritat a l’aprovació del 
pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a 
l’ampliació, supressió i millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com 
també si respon a criteris d’organització administrativa interna .

3.- Vist el que disposa l'article 3.2 del Real decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, així com el 
disposat a l'article 23.1 i 23.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressuposts generals de l'Estat per 
l'any 2012, en relació a la incorporació o contractació de nou personal .

4.- Vist l’informe de la Cap de servei de RH,  i donat que, el personal que ocupa les places 
amortitzades, és interí, s’extingirà llur contracte per aplicació de l’article 49. 1, b) de l’estatut dels 
Treballadors un cop aprovada definitivament la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball .

6.- En execució de les competències d’autoregulació, procediria doncs modificar la plantilla de 
personal laboral amb l’amortització de les places que figuren detallades a la part d’antecedents fàctics 
d’aquesta proposta.

7.- La tramitació de la modificació de la plantilla de personal exigeix: aprovació inicial pel Ple (article 
52, núm. 2, j) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exposició pública previ 
anunci al BOP o al DOGC en el seu cas, per termini de quinze dies, considerant-se aprovat 
definitivament si dins aquest termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per a resoldre-les (article 169 de la llei d’hisendes locals). De l’acord d’aprovació 
definitiva s’ha de trametre còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en el 
termini de trenta dies i s’ha de publicar íntegrament al BOP i al DOGC (article 283 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya).

Vistos els informes adjunts i el de la Cap de RR.HH, es proposa al Ple l’adopció dels següents

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’ajuntament de 
Granollers que es detallen:

1. Amortitzar una plaça i lloc de treball d’ajudant de cuina de l’escola bressol, grup C2, de la 
plantilla de personal laboral.

2. Transformar una plaça i lloc de treball d’educadora d’educació infantil, grup A2, de la plantilla de 
personal laboral en una plaça i lloc de treball de tècnica en educació infantil , grup C1, de la plantilla 
de personal laboral.

3. Amortització de dues places i dos llocs de treball de tècnica en educació infantil, grup C1, de la 
plantilla de personal laboral . 

4. Transformació d’una plaça a jornada completa de tècnica en educació infantil , grup C1, de la 
plantilla de personal laboral en una plaça  a mitja jornada (50%).

5. Transformar una plaça i lloc de treball  , encarregat de jardineria de la unitat operativa de serveis: 
Grup C1/C2
Classe FC
Escala AE
Nivell de destí 17
Complement específic XLV
en una nova plaça i lloc de treball denominat, tècnic auxiliar de medi ambient i espais verds :
Grup C1/C2
Classe FC
Escala AE
Nivell de destí 17
Complement específic XLV
 i modificar la fitxa nº 30 del Manual de funcions



SegonSegonSegonSegon....    Exposar al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província, l’expedient de modificació 
de la plantilla i relació de llocs de treball de l’ajuntament de Granollers i el seu acord d’aprovació, per 
un període de quinze dies durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i 
presentar-ne les reclamacions que creguin convenients davant el Ple de l’ajuntament. En cas que no 
es produïssin reclamacions, l’acord serà automàticament elevat a definitiu.

TercerTercerTercerTercer ....    Publicar íntegrament la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’ajuntament 
de Granollers en el butlletí oficial de la província i en el diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació la regidora d'educació, endavant senyora Sanjuán, 

Sra. Sanjuán:
Gràcies Alcalde. M’agradaria començar la meva intervenció llegint 2 articles de la LEC, la primera llei 
d'educació del nostre país:

La LEC estableix a l'article 56.Educació infantil:

L'educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant 
els primers anys de vida, a l'inici del procés d'aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes 
discriminatoris de les desigualtats d 'origen social, econòmic i social.

Art. 198. Finançament del primer cicle d'educació infantil:
Als efectes que estableix l'article 56 i preferentment per a satisfer les necessitats d'escolarització 
d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, d'acord amb la 
programació i els requisits que s'hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la 
creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a 3 anys en llars de titularitat 
municipal.

I ara, si m’ho permeteu, voldria fer una mica de memòria del que ha estat aquest curs.

Aquest acord, el dels 1800, que permetia aplicar a Granollers un finançament aproximat per terços: 
1/3 Família, 1/3  Ajuntament i 1/3 Generalitat, aproximat perquè l'Ajuntament aportava més que la 
Generalitat,  es va trencar de manera unilateral, provocant en un principi un forat en les arques 
municipals de més de 40.000 euros.

El curs 2011-2012 es va iniciar sense saber quina seria l'aportació definitiva del Departament, els 
rumors i els mitjans de comunicació deien que seria a l'entorn de 1200-1300€ per infant. Davant 
aquesta nova previsible  baixada en l'aportació per part de la Generalitat, l'Ajuntament per al 
pressupost de l'any 2012 va incrementar les taxes en un 19%, import que contribuïa a equilibrar els 
ingressos que deixaven de percebre de la Generalitat, de manera que no va caldre reduir la plantilla.

 No va ser fins el mes de juny de 2012, amb el curs gairebé acabat i el període de matriculació per al 
curs vinent engegat,  que va sortir publicat a l'EACAT, que la subvenció que atorgava   la Generalitat  
per infant i curs de plaça de llar d'infants municipal  per el curs 2011-2012, el que acabava,  és de 
1.300€. A més, conselleria d’Ensenyament  comunica als ajuntaments que l’aportació econòmica per 
part de la Generalitat passarà dels 1.800 euros anuals per infant  a 875 euros per al curs vinent 
(2012-13). Una reducció del 52 % a la que cal afegir l’anul�lació de les beques que la Generalitat 
donava a les famílies i que provoca un desequilibri important en el pressupost d'ingressos de 
l'Ajuntament per a l'any 2012. L'Ajuntament deixarà d'ingressar a l'entorn de 200.000€ el curs 
2012-2013.

És poc discutible que en un moment de forta crisi econòmica cal prioritzar els recursos. Però estem 
parlant del futur de l'educació de la primera infància. I aquesta mesura compromet seriosament la 
supervivència financera de les escoles bressol municipals, que han de replantejar la seva estructura 
per continuar funcionant.



Aquesta elevada disminució en el finançament per part de la Generalitat ha obligat a fer un 
replantejament en l'organització del personal de les escoles, per tal de poder salvar el model públic 
d’escola Bressol en el que creiem, un model que millori la cohesió social i la igualtat d’oportunitats .

 El Decret  282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els 
requisits dels centres, estableix les ràtios aula-educador en una persona i mitja per grup, i els 
professionals i categories que han de formar part dels equips. .- Les escoles bressols Tortuga i Teler 
tenien, cadascuna d'elles mitja educadora, o sigui una educadora a mitja jornada,  de suport més del 
que estableix en aquest decret  i per les raons econòmiques ja esmentades s'hauran de suprimir i 
aplicar estrictament el que marca el decret.

Per altra banda, les escoles bressols tenen el servei de cuina externalitzat, la darrera a fer-ho ha estat 
l'escola bressol del Congost. Aquesta escola té la cuina externalitzada des de l'1 de setembre del 
2011, però ha continuat en plantilla una auxiliar de cuina què implicava un reforç a l'escola. El fort 
decrement en els ingressos no permet continuar mantenint aquest plaça.

Finalment, l’esfereïdor context socioeconòmic que incrementa cada dia la taxa d'atur, i la no 
convocatòria de beques per part de la Conselleria d’Ensenyament han provocat que disminueixin 
sensiblement les demandes de places a les escoles bressol. Per el curs 2012-2013, l'escola bressol 
Tortuga no ha tingut demanda suficient com per omplir tots els grups que hi ha (encara que a les altres 
escoles hi ha llista d’espera), fet que ha obligat a reduir una professional i mitja més.

Des de l’Ajuntament de Granollers pensem que no es pot donar l’esquena a una bona educació a la 
primera infància, i farem tot el possible per poder mantenir el model educatiu d’Escola Bressol Pública. 
Primer, perquè estem convençuts que l’educació és un dels eixos en la cohesió social i que aquesta 
educació comença en l’edat més primerenca; però després, perquè creiem que també és una qüestió 
estratègica de desenvolupament de país i aquest país ho necessita més que mai.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Hi ha anunciades intervencions, per ICV-EUiA té la paraula senyor Casasnovas, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Com bé ha explicat la regidora els recursos que arriben d'altres administracions han 
estat reduïts dràstricament amb les valoracions i coincidim amb l'equip de govern. En concret les 
aportacions de la Generalitat per cada plaça d'escola bressol i també degut a l'actual situació de crisi 
moltes famílies estan sense recursos o a l'atur i degut a aquesta situació moltes famílies opten per 
fer-se cura ells mateixos dels infants i no portar-los a l'escola bressol amb la conseqüent disminució 
de matrícules com ha explicat la regidora.

De totes maneres si aquest equip de govern apostava per tenir un ràtio superior de professionals dels 
que marquen els requisits de les escoles bressol de la nostra ciutat i per donar un millor servei als 
infants el nostre grup no som partidaris de canviar els criteris, més amb l'actual situació de crisi i 
acomiadant personal, canviant categoria o reduint jornada. Pensem que si l'equip de govern aposta 
per una escola bressol pública, de qualitat, ha de mantenir els criteris que venia fent en els últims 
anys. Per això el nostre grup votarà en contra d'aquesta proposta. Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé. ¿Alguna altra intervenció? ¿La senyora Sanjuán vol contestar? ¿El senyor Terrades abans de 
passar a la regidora pel grup socialista vol intervenir ? ¿Si? Doncs té la paraula, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. No per entrar en contradicció fragant amb el que ha dit el portaveu d'ICV-EUIA, és 
veritat que al final votarem coses diferents, en tot cas per reforçar l'exposició de la regidora d'educació 
i amb molta brevetat.

Aquest govern el que fa és apostar, vol seguir apostant per un model públic d'escoles bressol que 
bàsicament el que garanteixi és l'equitat i la igualtat d'oportunitats. De totes les famílies de la ciutat 



que puguin accedir a un model determinat que és el model d'escoles bressol. És cert que hi ha 
famílies que passen dificultats i tant cert com això que en el darrer ple en el pla de xoc que aquesta 
corporació va aprovar per unanimitat es va augmentar les quantitats adreçades a les beques, 
adreçades en aquelles famílies o a disposició d'aquelles famílies que tenen més dificultats que altres. 
¿Perquè es modifiquen alguns criteris? Perquè els criteris es van establir en funció d'un pacte. Un 
pacte que emanava d'una llei aprovada pel parlament de Catalunya i que provenia a més a més d'una 
iniciativa legislativa popular. Un acord entre l'administració del país, la Generalitat de Catalunya i els 
Ajuntaments de Catalunya i les famílies de Catalunya. Una llei que s'ha canviat sense cap altra llei, 
per disposicions en base en funció de decrets per part del govern actual de la Generalitat de 
Catalunya que ha baixat amb pràcticament en dos anys, encara no, un any i mig, perquè aquest 
govern encara no porta dos anys de funcionament, trencant aquells criteris que fixava una llei 
aprovada pel parlament de Catalunya i el que no pot ser es que s'intenti carregar tot a les esquenes 
dels Ajuntaments.

El govern del nostre país es queixa, i amb raó de que hi ha una centrifugació del dèficit de 
l'Administració Central cap a les Autonomies, ara el govern de la Generalitat és un alumne també allò 
espavilat i avantatjat d'aquestes polítiques de centrifugació del dèficit. El més fàcil és centrifugar el 
dèficit cap a l'administració més dèbil, amb menys recursos que son els ajuntaments del país i el que 
s'està posant en perill és aquest model públic de serveis, que en aquest cas doncs pot posar en perill 
el model públic d'escoles bressol.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per respondre en aquest torn, la regidora d'Educació, endavant, 

Sra. Sanjuán:
Si, en tot cas, per convenir amb el senyor Casasnovas que la reducció ha estat més que dràstrica. Jo 
he explicat que seran 200.000€ aproximadament pel curs vinent. Reiterar l'aposta d'aquest Ajuntament 
pel model públic d'escoles bressol i del que es tracta ara és de salvar aquest model. Justament per 
poder salvar aquest model hem de fer reorganitzacions. No podem apujar més a les famílies per 
posar-hi més pes i l'Ajuntament té la situació que té, perquè no només deixa d'ingressar diners de les 
escoles bressol, podríem parlar de les escoles de música, si parlo del departament del qual en soc 
responsable podríem parlar de moltes coses, el pla d'educatiu d'entorn, l'oficina municipal 
d'escolarització, etc.

Només, una mica,  per aclarir que el canvi de categoria ve donat justament per ser els més justos 
possibles en l'adjudicació de les places que queden i la mestra de l'aula que es tanca a l'escola 
Tortuga era més antiga que la TEI que hauria de plegar i llavors hem fet un canvi perquè és pugui 
quedar. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    1111 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::11111111        CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444                AGAGAGAG::::    1111

Alcalde president:
Passem al punt número 6, 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
FISCALFISCALFISCALFISCAL    2222....18181818,,,,    """"TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS ITAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS ITAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS ITAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I    
SERVEIS ESCOLARSSERVEIS ESCOLARSSERVEIS ESCOLARSSERVEIS ESCOLARS """"    2012201220122012

1.- El dia 14 de febrer de 2005 es va subscriure un Acord marc de col.laboració entre el Departament 
d'Educació, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya 
i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb la finalitat d'impulsar la creació de 30.000 
noves places públiques en llars d'infants, finançava la creació de places creades pels ajuntaments 
mitjançant l'aportació de 5.000,00 euros per plaça creada i de 1.800,00 euros any per plaça, en 



concepte de despeses ordinàries de funcionament.

2.- L'acord marc entre l'Administració de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de municipis i comarques, referent al 
finançament i el sosteniment de les places públiques de Llars d'infants de titularitat de les 
corporacions de novembre de 2010, estableix a la clàusula segona, que l'import establert per al 
finançament i el sosteniment de les places públiques de Llars d'infants de titularitat de les 
corporacions de novembre de 2010, estableix a la clàusula segona, que l'import establert per al 
finançament del sosteniment d'aquestes places serà de 1.800,00 euros per alumne.

3.- El Departament, el 13 d'octubre del 2011, va comunicar als Ajuntaments que l'aportació per el curs 
2010-2011 seria de 1600€ per alumne i curs,  i recollint aquest import es va subscriure un conveni  
entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers.

4.- Al mes de juny de 2012, ha sortit publicat a l'EACAT, que la subvenció que atorga   la Generalitat  
per infant i curs de plaça de llar d'infants municipal  per el curs 2011-2012 és de 1.300€, i ha 
comunicat que per el curs 2012-2013 serà de 875€.

5.- L'elevada disminució en el finançament per part de la Generalitat , i a fí de mantenir l'equilibri 
econòmic i garantir la sostenibilitat dels serveis d 'escoles bressols, l'Ajuntament es veu en l'obligació 
d'aprovar unes noves taxes per la prestació de serveis complementaris que fins ara no s 'oferien: espai 
familiar, o que s'oferien sense contraprestació econòmica: hora d'acollida de 8 a 9h

6.-  Els nous serveis per el curs 2012-2013 són:

Hora d'acollida de 8 a 9h, l'horari de l'escola s'inicia a les 9 del matí i s'ofereix aquesta hora per a les �

famílies que per necessitats laborals ho necessiten

Hora d'acollida de 17 a 18h, l'horari de l'escola finalitza a les 17 de la tarda i s'ofereix aquesta hora de �

marge per a les famílies que per necessitats laborals ho necessiten .

Servei familiar de 15 a 18h, és un nou servei orientat per infants i famílies, l'objectiu es oferir un espai �

a les famílies per orientar-les i assessorar-les en temes relacionats amb la criança. Un espai que 
compartiran infants i família, i moments puntuals estaran només els infants.

7.- Pel que fa a la quantia de les taxes a exigir per la prestació d’aquests serveis :

Servei d'acollida: Es preveu una taxa per hora esporàdica d'acollida (1,60€/h) i una taxa fixa mensual �

per als alumnes que en facin un ús intensiu (30€/mes). Per a la determinació de la quantia de les 
taxes s'ha pres com a referència el cost del personal encarregat de l'acollida (dues tècniques 
d'educació infantil per grup) i també la repercussió de les despeses corrents de l 'escola.

Servei familiar: Es preveu una taxa mensual de 100,41€/mes, equivalent a 3/5 parts de la quota �

mensual que es satisfà per l'escolaritat (igual proporció que la dedicació horària entre el servei familiar 
i el servei d'escolaritat). Pel que fa al cost associat a la prestació del servei, com en el cas anterior, es 
pren en consideració el cost del personal (una educadora) i la repercussió de les despeses corrents 
de l'escola. 

En tots dos casos, les tarifes proposades es situen per sota del cost real o previsible del servei, tal i 
com estableix l'article 24.2 del TRLHL.

L'estudi tècnic econòmic sobre costos i rendiment de la modificació de la taxa proposada fa una 
estimació de costos concreta i detallada, i conclou que el percentatge de cobertura total d'aquest per 
part de la taxa proposada es del 67% en el cas del servei familiar i del 90% i 80%, respectivament, 
segons s'aboni per hora o per mes, en el supòsit de l'hora d'acollida

D'acord amb l'informe emès per la cap del servei d'Educació

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



IIII.... Articles del 15 al 19 i 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Modificar l'epígraf 1, relatiu a les escoles bressol, de les tarifes de l'Ordenança Fiscal 2.18 
reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars del 
2012, en el sentit d'incorporar dues activitats més: l'hora d'acollida i el servei familiar, essent el preu 
de cobertura del cost del servei que es preveu aconseguir, del 90% i 80% respectivament, en el primer 
cas, i del 67% en el segon.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar provisionalment la modificació d'aquesta ordenança del 2012, amb la inclusió a 
l'epígraf 1. Escoles Bressol, de l'apartat 4 que incorpora les tarifes següents:

Hora d'acollida de 8 a 9h (esporàdic): 1,60€/hora�

Hora d'acollida de 17 a 18h (esporàdic): 1,60€/hora�

Hora d'acollida de 8 a 9 o de 17 a 18h: 30€/mes�

Servei familiar de 15 a 18h: 100€/mes�

TercerTercerTercerTercer ....    Exposar al públic l'acord pres amb el text de la modificació de l 'ordenança fiscal esmentada en 
el tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant trenta dies, comptadors des del dia següent al de la 
publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com en un diari de la 
província. Durant aquest termini, les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap 
reclamació, l'acord quedarà definitivament aprovat.

QuartQuartQuartQuart.... Aquesta modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en el 
BOPB i començarà a aplicar-se el dia següent a aquesta data, restant en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 

Alcalde president:
Bé, allà a on la senyora Secretària ha dit 100€ més, entenguem 100€ al mes. Per fer la presentació té 
la paraula la senyora Sanjuán, endavant, 

Sra. Sanjuán:
Gràcies Alcalde. Bé, ja he explicat en el punt anterior les greus retallades i l’incompliment flagrant per 
part del Departament d’Ensenyament del conveni que tenia subscrit amb aquest Ajuntament per al que 
fa al finançament de les Escoles Bressols municipals i les greus conseqüències que aquestes 
mesures suposen per a aquest primer tram de l’Educació Infantil.

El primer cicle d’Educació Infantil, com recull la LEC, és una etapa educativa i com a tal cabdal en el 
desenvolupament dels nostres infants. Veiem per això amb desconcert com el govern de la 
Generalitat incompleix una vegada i altra el seu compromís per al sosteniment d’aquestes escoles. 
Centres de referència que han fet i fan una inestimable funció educativa i social, permetent la 
incorporació de les dones al món laboral, quan és possible,  i  garantint l’atenció d’infants de famílies 
amb pocs recursos (que malauradament cada vegada en són més), la seva inclusió i la vertebració 
social i d’equilibri territorial del país .

Ens preocupa, molt, que aquestes retallades compulsives no responguin només a un  problema 
pressupostari, sinó que darrera hi hagi una filosofia més profunda que la de pur estalvi, ens preocupa 
molt que estiguem davant un canvi de model, una visió de les escoles bressols com una necessita 
secundària, una mena de luxe per a qui se’l pugui pagar.

Un canvi de model que pren l’excusa de la situació econòmica per avançar cap a un panorama de més 
desigualtats socials.

Per això, tot i ser conscients de la situació econòmica i financera de la Generalitat, fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinat a la primera infància, creiem que cal prioritzar els recursos que 



ens permetin als Ajuntaments exercir les polítiques destinades a la primer infància, amb l'objectiu de 
contribuir a la millora educativa i social .

Les greus retallades en el finançament per part de la Generalitat ens obliguen també a fer un 
replantejament en els serveis que s'ofereixen a les escoles bressols municipals, que repercutiran en 
les aportacions que han de fer les famílies.

L'horari de l'escola s’estableix de 9 a 17h, entenent que de 12 a 15h és l'espai de dinar i dormir dels 
més petits, un espai que en aquesta edat també és  educatiu.

Fins ara l'escola obria a les 8 i de 8 a 9 es considerava hora d'acollida però sense cost per a les 
famílies.
La manca de finançament per part de la Generalitat, ens  obliga establir una taxa a les famílies per un 
servei que abans era gratuït.

També, en la línia d'oferir nous serveis que millorin l'oferta a les famílies i alhora permetin nous 
ingressos s'ha estès l'horari fins  a les 18h, considerant-se de 17 a 18 com a hora també d'acollida 
amb cost suplementari de 30€, igual que la de 8 a 9.

El nou servei familiar de 15 a 18h amb cost de 100€ mensuals, és un nou servei que s'oferiria a la 
tarda i optimitzarien l'experiència i la feina de les educadores, en un horari en què disminueixen 
considerablement  els infants a l’aula. 

Cal recordar aquí, que aquest Ajuntament té prevista una dotació dins del Pla de Xoc, per a cobrir les 
beques per a famílies desfavorides que el Departament ha deixat de convocar, i que ajudarà a les 
famílies amb menys recursos.

Totes aquestes actuacions volen evitar que s'hagi de tornar a augmentar la taxa de la franja bàsica de 
9 a 17h, afectant la ja malmesa situació econòmica de les famílies .

Unes actuacions de reestructuració de l’oferta a les nostres escoles bressols que té un únic objectiu : 
salvar el model de servei públic dels nostres centres , que ara està en greu perill. 

Alcalde president:
Aquí no hi ha anunciades intervencions, si que hi ha petició de votació: 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    18181818 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 PPPPPPPP::::    4444 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::7777        CIUCIUCIUCIU::::    6666     ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        

Alcalde president:
Passem el punt número 7, 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE    
TURISME DEL VALLÈS ORIENTALTURISME DEL VALLÈS ORIENTALTURISME DEL VALLÈS ORIENTALTURISME DEL VALLÈS ORIENTAL

El 22222222    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    1998199819981998 es va constituir el Consorci de Turisme del Vallès Oriental, del qual en 
formen part les entitats locals i les entitats privades sense ànim de lucre que es relacionen en els seus 
estatuts vigents publicats al DOGC núm. 2708 el 21 d’agost de 1998, amb la modificació publicada al 
BOP B núm. 109 de 7 de maig de 2010, i del qual en forma part l’Ajuntament de Granollers, entre 
d’altres.

En data 17171717    de gener dede gener dede gener dede gener de    2012201220122012, la secretària general de la Diputació de Barcelona notifica l’acord del 
Ple de 22222222de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2011201120112011, en què s’aprovava el preavís de separació del Consorci.

Després de la valoració feta pels ens consorciats en sessió de 26262626    de juny dede juny dede juny dede juny de    2012201220122012 es va prendre 
l’acord, entre d’altres de dissoldre el Consorci de Turisme del Vallès Oriental amb efectes 30303030    de junyde junyde junyde juny    



dededede    2012201220122012 i encarregar la gestió al Consell Comarcal del Vallès Oriental .

Vista la notificació de l’acord adoptat pel Consorci de Turisme del Vallès Oriental en reunió celebrada 
el dia 26262626    de juny dede juny dede juny dede juny de     2012201220122012.

Atès que en l’acord anterior es fixa com a data d’efectes de dissolució el  30303030    de juny dede juny dede juny dede juny de     2012201220122012....

Atès l'informe, amb data 16161616    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2012201220122012, del Director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

Vist allò que estableix l’art. 34 dels Estatuts del Consorci, quan al procediment i efectes de la 
dissolució del mateix.

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, en el seu article 47.2.g, pel qual es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació per acordar la creació, modificació o 
dissolució. En el mateix sentit es pronuncia l’article 114.3 d, del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel 
qual s’aprova el ROAS, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan de govern i pels 
òrgans competents dels seus membres, el que implica una aprovació inicial per cadascun dels ens 
locals integrants, la qual esdevindrà definitiva si no es presenta cap al�legació en el termini 
d’informació pública.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, així com la 
seva liquidació proposada en els termes establerts en l’acord pres en la sessió de  26 de juny de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Sotmetre els acords d’aprovació inicial de la dissolució, un cop hagin estat adoptats per tots 
els ens consorciats, a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el 
BOPB, el DOGC i el tauler d’anuncis del Consorci .

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat al�legacions, 
l’acord de dissolució s’entendrà definitivament aprovat.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el BOPB i el DOGC .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar l’acord al Consorci de Turisme del Vallès Oriental i als ens consorciats .Notificar a 
les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els 
recursos corresponents.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La regidora de Promoció Econòmica, senyora Andrea Canelo, farà la presentació, 
endavant, 

Sra. Sanjuán:
Gràcies Alcalde. Bona tarda, breument... avui sotmetem a aprovació plenària inicial la dissolució del 
Consorci de Turisme del Vallès Oriental. Com la majoria de vostès saben, el plenari del consell 
comarcal en va formalitzar la dissolució el darrer ple i el que avui fem és, en tant que membre del 
mateix, aprovar la decisió presa en el si del propi consorci de turisme i també en el plenari del Consell 
Comarcal.

Granollers, n'ha format part des de l'inici,  des del 1998, on una bona part dels municipis de la 



comarca, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i els agents privats del sector turístic 
s'aliaren amb l'objectiu de promoure les activitats encaminades a incrementar la demanda turística i 
comercial de la comarca, així com crear, incrementar i millorar també l 'oferta turística.

S'inicia una nova etapa on les polítiques de promoció turística a la comarca es faran des del Consell 
Comarcal i no sota el paraigües del Consorci. Són moments incerts i difícils econòmicament per tant 
cal actualitzar-se i adaptar-se a les circumstàncies que ens toca viure.

Granollers, essent un dels actors principals en el desenvolupament turístic del territori continuarà de la 
mà del Consell Comarcal en aquesta nova etapa, de la mateixa manera que ho faran els altres 
ajuntaments i els operadors privats de la comarca (així ho han anat expressant en les diverses 
reunions que s'han mantingut amb anterioritat).

Aquest és un territori ric i divers que en moments complexos ha de saber preparar -se per a estar millor 
posicionats en el moment de la remuntada. Moltes gràcies.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, el punt número 8, 
endavant, 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I     

CIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIA

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL    
CENTRE TECNOLÒGIC I UNIVERSITARI DE GRANOLLERSCENTRE TECNOLÒGIC I UNIVERSITARI DE GRANOLLERSCENTRE TECNOLÒGIC I UNIVERSITARI DE GRANOLLERSCENTRE TECNOLÒGIC I UNIVERSITARI DE GRANOLLERS ----CTUGCTUGCTUGCTUG        

El Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers-CTUG, va ser constituit en data 18 de 
novembre de 2002 per l'Ajuntament de Granollers, que va aprovar els seus estatuts en sessió plenària 
de dia 24 de setembre de 2002; per la Caixa de Manlleu, que va aprovar els estatuts el dia 22 
d'octubre de 2002 al Consell d'Administració de l'entitat; per la Fundació Politècnica de Catalunya, que 
va aprovar els estatuts el 16 d'octubre de 2002 i la incorporació al Consorci del CTUG en sessió de 
Junta del Patronat de 11 de febrer de 2003 i per la Universitat Oberta de Catalunya, que va aprovar els 
seus estatuts el 10 de novembre a la Comissió Permanent del Patronat de la Fundació de la UOC. 

Posteriorment, la Junta de govern del Consorci de 26 de gener de 2005 va aprovar l'admissió de la 
Cambra Oficial de  Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en endavant Cambra de Comerç, 
com a membre del Consorci del CTUG. El 4 de juliol de 2004 la Junta de Govern del Consorci del 
CTUG va acceptar el principi d'acord d'entrada de la Cambra de Comerç al Consorci. La susdita 
incorporació va provocar la darrera modificació estatutària del Consorci del CTUG, que va ser 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm . 183 de 2 d'agost de 2005.

Vista la notificació de l'acord adoptat per unanimitat de la Junta de Govern del Consorci del CTUG en 
reunió celebrada el dia 4 de juliol de 2012, pel qual, acorda aprovar la dissolució d'aquest Consorci, 
així com la liquidació que s'esdevingui de la gestió de l'exercici 2012, d'acord amb la liquidació del 
2011 i l'execució del present exercici, el resultat de la qual serà assumit en tot cas per part de 
l'Ajuntament de Granollers.

Que el Consorci CTUG té vigents diversos convenis i contractes que es relacionen en l'acord 
esmentat en el paràgraf anterior, amb inici aquest any 2012 i finalització al 2013, on es determina que 
l'Ajuntament de Granollers es subrogui en la posició del CTUG.

Tanmateix, en el mateix acord anterior, es determina que els serveis establerts a l'art. 4 dels estatuts 
del CTUG, siguin prestats per l'Ajuntament de Granollers, de forma directa per la pròpia entitat local o 
bé mitjançant societats municipals, amb la integració en l'estructura ordinària de tots els els mitjans 
humans, materials i organitzatius que integren els esmentats organismes, d'acord amb la normativa 
que s'invoca.



I, respecte del personal del CTUG, en l'acord de la Junta General esmentat, es determina que 
s'incorporarà a la plantilla general de l'Ajuntament de Granollers i/o de les seves empreses públiques, 
a partir del dia 1 de gener de 2013, mantenint els seus contractes laborals i la totalitat dels seus drets 
laborals, específicament, pel que fa a la categoria, antigüitat i retribucions.

Atès que en l'acord de la Junta General del CTUG esmentat, es fixa com a data a efectes de la 
dissolució del Consorci CTUG el dia  31 de desembre de 2012.

Atès l'informe favorable emès pel Tècnic del Servei de Processos Estratègics i Programació . 

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

Vist allò que estableix els art. 18 i 19 dels Estatuts reguladors del Consorci CTUG, quan al 
procediment i efectes de la dissolució del mateix . 

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril)  i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya . 

Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha 
de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que 
l’acord de dissolució, que ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels 
béns del Consorci i la reversió de les obres i instal�lacions existents a les administracions 
consorciades, ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública. 

El canvi en la figura del titular del servei no implica l'extinció de les relacions laborals sinó la 
concurrència de la figura jurídica de la successió d'empreses prevista a l'art. 44 de l'Estatut dels 
Treballadors, text refós aprovat per RD Legislatiu 1/1995, de 24 de març, que implica la subrogació de 
la nova empresa en els drets i obligacions nascuts dels contractes de treball . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de 
Granollers (CTUG), així com la liquidació que s'esdevingui de la gestió de l'exercici 2012, d'acord amb 
la liquidació del 2011 i l'execució del present exercici; el resultat de la qual serà assumit en tot cas per 
part de l'Ajuntament de Granollers. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Acceptar la cessió que formula el CTUG de forma gratuïta, els drets i obligacions que consti 
en l'estat de liquidació d'ingressos i despeses de l'exercici 2012 així com els béns relacionats que 
consten en l'inventari de béns que s'annexa a aquest acord, entenent que aquest acord serà acceptat 
per cadascun dels ens consorciats en el moment que adoptin el corresponent acord de dissolució i 
liquidació del Consorci.

L’Ajuntament de Granollers se subroga en la posició del CTUG en tots els contractes, convenis, 
concessions, acords, subvencions (atorgades o rebudes) i qualsevol altra relació jurídica bilateral de 
la qual el CTUG en fos part. Per resolució motivada, els òrgans de govern municipals podran procedir 
a la modificació o resolució d’aquestes relacions jurídiques , sempre i quan siguin legalment possibles i 
aconsellables en relació amb l’aplicació dels principis d’eficiència i eficàcia i la màxima optimització 
dels recursos econòmics i tècnics existents .

Quant als convenis vigents, l'Ajuntament de Granollers assumirà la seva continuïtat prioritzant les 
relacions establertes amb universitats, col�legis i associacions professionals i assignant com a 
interlocutor un tècnic responsable.  

Així mateix, quant a l'arxiu del Consorci, s'aacepta que sigui traslladat i custodiat per l'Ajuntament de 
Granollers, entitat que facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part del Consorci . 



En l'acord d'aprovació definitiva de disolució del Consorci, s'establirà la liquidació i la reversió de béns 
a l'Ajuntament de Granollers. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Sotmetre els acords d'aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat adoptats per tots 
els ens consorciats, a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant els anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d'anuncis del 
Consorci. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Transcorregut el període d'informació pública sense haver-se presentat al�legacions, l'acord 
de dissolució s'entendrà definitiu. 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . 

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Acceptar l'encàrrec que formula el CTUG en el seu acord de dissolució, respecte de 
l'assumpció del tràmit d'informació pública respecte al procediment referit i determinar, en 
conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col�lectiu i substituiran, si així 
ho acorden les entitats consorciades, els que haurien de publicar separadament cadascuna d'elles. 

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Acceptar que els serveis establerts a l'article 4 dels estatuts del CTUG, siguin prestats des de 
l’Ajuntament de Granollers, de forma directa per la pròpia entitat local, o bé, mitjançant societats 
municipals, amb la integració en l’estructura ordinària de tots els mitjans humans, materials i 
organitzatius que integren els esmentats organismes, de conformitat amb allò previst en l’article 
85.2.A.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en els respectius 
Estatuts i en el vigent Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i normativa concordant.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-    Acordar que el personal del CTUG s’incorporarà a la plantilla general de l’Ajuntament de 
Granollers i/o de les seves empreses públiques a 1 de gener de 2013. Es mantindran els contractes 
laborals annexos mantenint la totalitat dels drets laborals, específicament pel que fa a categoria, 
antiguitat i retribucions. El personal es finançarà amb els ingressos previstos per donar continuïtat a 
l'activitat del Consorci del CTUG i, si s'escau, s'utilitzarà el romanent existent a fi i efecte de facilitar la 
transició. 

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.-    Disposar l'edifici i les instal�lacions del carrer de Mare de Déu de Montserrat, núm. 36 en 
condicions per a l'adscripció a un tercer que haurà deixat el CTUG a partir de 1 de gener de 2013, per 
tal de millorar l'eficiència en la gestió de l'equipament a nivell de consergeries i subministraments. A 
aquests efectes, es consideraran les subrogacions de serveis externs que siguin oportunes .

DESÈDESÈDESÈDESÈ.-.-.-.- Sol�licitar la cancel�lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics corresponents i, 
en particular, en el Registre d'Entitats Locals de Catalunya. 

ONZÈONZÈONZÈONZÈ.-.-.-.-    Facultar a l'alcalde per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la deguda 
efectivitat dels presents acords i per a la realització de tots els actes complementaris que siguin 
necessaris a tal efecte. 

DOTzÈDOTzÈDOTzÈDOTzÈ.-.-.-.- Fixar la data a efectes de la dissolució del Consorci del CTUG el dia 1 de gener de 2013. En 
aquest sentit, es mantindran les estructures jurídiques i comptables d’aquest Consorci, “en procés de 
liquidació”, per tal de poder tancar definitivament els comptes respectius en relació amb els drets i 
obligacions provinents dels exercicis anteriors. Durant aquest període de liquidació, els òrgans de 
govern només podran adoptar acords amb aquesta estricta finalitat. 

TRETZÈTRETZÈTRETZÈTRETZÈ.... Donar trasllat dels presents acords al Consorci del CTUG; a l'entitat Caixa de Manlleu; a la 
Fundació Politècnica de Catalunya; a la Universitat Oberta de Catalunya, i a la Cambra Oficial de  
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, 
amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Llarg dictamen, té la paraula la regidora d'Educació per fer l'explicació d'aquesta 
proposta. 



Sra. Sanjuán: 
Gràcies alcalde. El Centre Tecnològic i Universitari es va constituir el  18 de novembre de 2002 com un 
Consorci integrat per  l'Ajuntament de Granollers, la Fundació Caixa de Manlleu, la Fundació 
Universitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya. Posteriorment, el gener de 2005 es va 
aprovar l'admissió de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació., amb la finalitat de promoure 
projectes d’innovació i desenvolupament que ajudin a millorar la competitivitat del teixit empresarial, 
potenciar la interrelació i l’aprofitament de sinergies que es puguin originar entre les  diferents 
empreses del territori; i promoure i apropar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a 
la població.

Unes finalitats que en els últims anys s’han concretat en unes línies estratègiques al voltant de les 
quals s’han desenvolupat diferents activitats que tenen a veure amb l’impuls de projectes 
professionals en sectors emergents per tal d’afrontar nous requeriments en el desenvolupament 
econòmic i tecnològic i la nova organització del treball; activitats que tenen a veure també amb 
l’assessorament i la formació a professionals perquè les noves tecnologies ajudin a millorar la seva 
productivitat i les competències comunicatives a l’entorn digital, i les relacionades amb facilitar l’accés 
de la població a les TIC i reduir l’escletxa digital, i, finalment activitats per a la promoció de la 
innovació i dels projectes compartits entre agents socioeconòmics locals, administració, Universitat i 
empresa.

Línies estratègiques que prenen especial rellevància en els temps que vivim i que hem de continuar 
consolidant.

La nova conjuntura econòmica, però, juntament amb el fet que sigui l’Ajuntament l’únic integrant del 
Consorci que hi aporta diners, ens obliguen (com ja vam fer fa uns mesos amb els Patronats 
d’Educació) a prendre decisions en el sentit d’estalviar costos en la gestió i l'administració i fer-la més 
àgil ja que no cal una intervenció ni una administració diferenciada de l’Ajuntament .
I és en aquest objectiu que s’emmarca la decisió de dissoldre el Consorci .

Una dissolució que no ha d’afectar els projectes ni les activitats que s’hi realitzen, sinó que els ha de 
reforçar vinculant-los a les àrees que els hi són pròpies i que ha de mantenir la marca CTUG que és 
de referència.

En el procés actual de canvis en l'organització, i en paral�lel a la decisió sobre la gestió global de Roca 
Umbert, es preveu adscriure l'edifici del CTUG a la societat Granollers audiovisual SL per tal de 
millorar l'eficiència en la gestió i treballar des d’una única unitat patrimonial .

Així doncs, les funcions realitzades amb l'àrea de Promoció Econòmica fins ara desenvolupades al 
Consorci, com ara la formació per a professionals en màrqueting digital, competències professionals i 
certificacions, es preveu que siguin executades a partir del dia 1 de gener  de 2013, per Granollers 
Mercat. I desenvolupades a Can Muntanyola en el marc d'un projecte estratègic per a la ciutat que 
aposta per un model productiu que primi la creació i la consolidació d'empreses competitives en el 
nostre territori. 

Pel que fa a les funcions relacionades amb l'àmbit de la societat del Coneixement es preveu que 
siguin executades per l'àrea de planificació estratègica de l'Ajuntament de Granollers al propi CTUG 
on es continuaran programant activitats de formació contínua en noves tecnologies per a la ciutadania, 
(acreditacions ACTIC, cursos per reduir l’escletxa digital, formació en l’àmbit audiovisual per a joves, 
etc)

La formació de caire universitari com el postgrau de PNL, la Seu de la UOC i altres noves línies 
formatives de formació contínua vinculada a Roca Umbert, seran gestionades des d’Educació.
I les pròpies de la gestió de l'equipament es preveu que siguin gestionades per la societat  municipal 
Granollers Audiovisual SL.

Així, doncs, durant aquest any 2012 els òrgans competents de l'Ajuntament així com els de les 
empreses municipals que pertoqui i per indicació d'aquest, adoptaran els acords oportuns per tal de 
completar el procés de dissolució.

Voldria, des d'aquí, agrair el treball i les aportacions de les persones que han representat les 



institucions que han integrat el Consorci; i molt especialment la dedicació i la implicació de tot l’equip 
professional del CTUG

El coneixement, la presència, la marca del CTUG són un actiu que cal mantenir i que mantindrem 
associada a la formació al llarg de la vida, la divulgació de noves tendències, la reducció de l'escletxa 
digital, l'avenç tecnològic i el desenvolupament des de la formació de noves competències personals i 
professionals.

L’Ajuntament manté les aliances, els convenis, les bases de dades i la marca CTUG per conservar 
l’actiu que suposa el camí recorregut fins ara.

La marca CTUG servirà per articular l'espai de formació contínua, en específic aquella especialitzada 
en TIC i autoconeixement, de caire universitari i vinculada a les activitats de formació contínua .

Prenem doncs d'una decisió que facilita la millora i un important alleugeriment i simplificació en la 
gestió i ho fem amb la voluntat de continuar mantenint i oferint els mateixos serveis, els mateixos 
projectes  i de continuar apostant per la formació,  per l'educació.

Canviem l'organització, però mantenim els projectes i els compromisos.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha anunciades intervencions, per part d'Acció Granollers, el senyor Mur, 
té la paraula, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Bé, és evident que des de la Comissió Informativa fins avui han canviat coses. 
Nosaltres varem insistir bastant amb mantenir la marca CTUG, cosa que en el marc de la Comissió 
Informativa no va semblar que estigués tant clar, per tant felicitats per haver pres aquesta decisió. 
Nosaltres no ho varem entendre així. Insisteixo que varem demanar-ho reiteradament que el CTUG no 
es perdés perquè és una marca que efectivament es comença a conèixer més enllà de Granollers i 
més enllà de la comarca amb actes tant difusos com la Catosfera, per tant, fer desaparèixer la marca 
CTUG era una cosa que ens preocupava i que per tant volíem demanar, agraïm que abans de 
demanar-ho ja ens ho hagin donat.

Nosaltres entenem la dissolució del CTUG en tant que, com ha explicat la regidora, les aportacions 
econòmiques tant sols eren per part de l'Ajuntament i per tant no té sentit mantenir un consorci a on 
només un dels consorciats aporta coses i per tant en aquest sentit votarem a favor d'aquesta 
dissolució, però a la Comissió Informativa ja varem posar de manifest que ens quedava una mica, tot i 
que la regidora avui ho ha explicat, però a mi em continua quedant una mica de  recança de saber 
quin serà el proper projecte. És a dir, creiem que el CTUG concentrava una sèrie de projectes 
relacionats amb les tecnologies i l'empresa, això afavoria aquest espai de trobada, aquest espai de 
coneixement. Ara tinc una mica la impressió de que això es dispersa, de que caldrà en tot cas una 
coordinació molt potent perquè això continuï funcionant com un rellotge i insisteixo, esperem que en 
els propers mesos ens expliquin exactament com es transformarà aquest projecte de CTUG amb 
algun altre projecte que continuï donant el mateix servei .

L'aspecte Can Muntanyola, que sempre sembla que sigui el racó una mica a on anem a parar una 
mica totes les coses. Nosaltres a Can Muntanyola tampoc hem vist molt clar el projecte encara, hem 
vist un edifici, un edifici que està perfectament condicionat i que segur que en allà s'hi podran fer 
moltíssimes coses però en tot cas no hem vist definit un projecte , per tant, quan es fa referència a Can 
Muntanyola a mi em fa por perquè no tinc clar que això s'acabi fent. 

En tot cas, exigir o demanar a l'equip de govern que realment aquest projecte que es va iniciar amb 
molta il�lusió fa uns anys, com ha dit la regidora, no perdi els orígens, es mantingui aquest espai de 
coneixement que té la ciutat que és prou important i ja està. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part d'ICV-EUIA té la paraula el seu portaveu, el senyor Casasnovas, endavant,



Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Primer de tot dir-li que el nostre grup s'abstindrà en aquest punt. Tot i això, veiem 
amb certa preocupació el futur del CTUG. Encara que avui només es tracti de la dissolució del 
Consorci no tenim clar cap a on volen encaminar l'equipament i tot el que fa referència a noves 
tecnologies i la seva formació. 

Ens diuen que part de l'activitat, que es venia realitzant allà o que s'està realitzant, en concret la 
destinada a l'empresa es continuarà fent a Can Muntanyola. 

Durant l'any 2011 el CTUG va gestionar activitat dedicada a l'empresa i a entitats, en total 97 
actuacions formatives., la meitat de les realitzades en el 2010. En concret en el 2011 les activitats van 
ser 28 destinades a l'empresa, en més de 600 hores de formació i 500 usuaris, el que representa un 
30% de l'activitat del CTUG que ara es traslladarà a Can Muntanyola com han dit .

El nostre dubte és que es farà, per part de l'equip de govern, per omplir el vuit formatiu i d'hores lliures 
de l'equipament del CTUG, de moment no ens han sabut dir que faran i per això, com els deien, veiem 
amb preocupació el futur d'un equipament que, com deia el company Pep, s'ha fet un nom a la nostra 
comarca amb tot el que té a veure a nivell formatiu de noves tecnologies. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano, en nom del Partit Popular, endavant, 

Sra. Olano: 
Si, gràcies senyor Alcalde. Nosaltres també compartim igual que els portaveus que han precedit la 
preocupació que de fet ja varem parlar abastament amb la Comissió en la qual se'ns comunicava una 
mica quin era el futur dintre del CTUG. Veiem, i és veritat, que s'ha rectificat en quan als portaveus 
van manifestar  que nosaltres consideràvem que l'aposta pel CTUG va ser correcta, que era una 
aposta específica i que sobretot en el moment que es va plantejar si Granollers havia perdut o no 
l'oportunitat de tenir una Universitat o almenys algun curs a la nostra ciutat que pogués ser 
complementari, doncs el CTUG va omplir una parcel�la important i si bé és veritat que després amb 
l'hospital i amb d'altres convenis s'ha pogut reforçar pensem que el CTUG era una aposta específica 
de formació i que si bé encara no havia obtingut la volada que s'esperava del projecte pensem que 
més que mai en aquests moments d'incertesa econòmica les línies que estaven encetades 
correctament doncs era el moment d'apostar per elles i no fer canvis organitzatius que si els mirem 
tampoc ens aporta molta cosa, perquè assumim els contractes, assumim el personal, assumim tota 
les obligacions que el CTUG tenia incorporades.

De tal manera que si ens quedem amb tota l'organització i tenim clar la finalitat i que és un punt de 
referència, el nostre grup posa una mica de dubte de quina és la planificació o quina és l'aposta que 
es fa específicament per les tasques desenvolupades amb el CTUG.

Nosaltres pensem que era una bona línia. Que el tema de la formació i de l'empresa mai s'ha 
d'abandonar i que en concret les sinergies i la connexió amb el mon de les TIC doncs que podien tenir 
molta importància amb la formació dels alumnes, dels ciutadans, de la nostra comarca que feien 
aquests cursos. 

Si que és veritat que se'ns ha explicat doncs que serien assumides per altres serveis, com la Societat 
del Coneixement, com Granollers Audiovisual i com la part d'Educació. Però pensem que l'estructura 
pròpia, no del Consorci, sinó de la importància del CTUG posava de rellevància que Granollers tenia 
una petjada específica amb el sector dels audiovisuals i per tant pensàvem que totes aquestes 
inversions que hem fet amb clau de ciutat, tant econòmiques com personals, com de cursos que s'han 
desenvolupat tenien, encara que es continuïn fent en els altres departaments doncs que tenen per si 
mateixes més valor si es feien dintre del que era el CTUG amb la seva unitat .

És per això que el nostre grup s'abstindrà perquè avui és veritat que votem el Consorci i amb això és 
simplement una organització administrativa però no fem qüestió, però tal i com s'ha plantejat i amb la 
incertesa que s'ha fet referència de Can Muntanyola que a data d'avui és un local amb unes cadires 



però per fer uns cursos de formació cal molt més, cal fer una inversió important en aquests moments. 
Estem retallant de tot arreu i per tant tornar a invertir sembla que no sigui el moment més idoni. 
Pensem que estem desvestint una referència de la nostra ciutat per muntar una altra més endavant, 
amb una inversió econòmica i que no és el moment, potser, per nosaltres no era tant el moment de 
Can Muntanyola, si que era el moment d'enfortir el CTUG.

De totes maneres, com que no se'ns ha pogut dir quina és la planificació que s'espera pel 2013 del 
que serà el CTUG i del que serà Can Muntanyola, com tot està en una situació d'incertesa doncs 
volem manifestar la posició del nostre grup de recolzament amb la tasca encetada pel que era el 
CTUG i la seva formació i que pensem que la concentració que suposava en aquest centre de 
referència tindria molt més futur i més renom en clau de formació per la nostra gent. Això no depèn de 
qüestions econòmiques, ens costarà exactament igual, és una qüestió d'ubicació i de concentració 
d'esforços i és per això, com torno a dir, nosaltres com s'organitzin internament no fem qüestió, no 
tenim la responsabilitat de govern, però si que pensem que estem desvestint una bona eina i estem, 
d'alguna manera, utilitzant la situació econòmica per dirigir o poder muntar d'altres projectes que 
potser en el moment que van néixer si que tenien importància, que poden tenir un futur però que no 
tenen un present i el que no podem deixar perdre és el que ja hem construït i el que d'alguna manera 
avala la bona feina que s'ha fet al CTUG, és per això que el nostre grup s'abstindrà.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Si, senyor Sastre, per CiU, endavant, 

Sr. Sastre:
Si, moltes gràcies. Bona nit a tothom, en primer lloc voldríem expressar que des del nostre grup hem 
tingut una certa dificultat a l'hora de decidir quin serà el nostre vot en aquest punt del ple, en aquest 
punt de la dissolució del CTUG i és per un motiu perquè ens ha costat bastant d'entendre la sèrie 
d'explicacions en alguns punts confusos que hem rebut en la informativa com llegint l'informe 
complert, l'expedient complert i això ens genera una sèrie de dubtes. Finalment ens abstindrem, però 
els dubtes hi segueixen essent. 

En primer lloc, s'ha expressat reiteradament que el fet de dissoldre el CTUG és una mesura d'estalvi. 
Nosaltres ens és difícil veure on l'estalvi perquè segons el punt setè els serveis establerts seran 
prestats des de l'Ajuntament de Granollers, per tant els serveis prestats que generen uns costos 
econòmics els seguirà prestant l'Ajuntament cosa de la que ens congratulem que segueixen prestant 
aquest servei, però per aquesta banda no hi ha estalvi. També ens diu el punt vuitè que el personal 
diguéssim quedarà reubicat a l'Ajuntament i es finançarà amb els ingressos previstes per tal de donar 
continuïtat a l'activitat del Consorci. També ens congratulem que el personal segueixi amb la seva 
feina, però tampoc veiem si hi ha estalvi en aquest aspecte. Per part dels espais els seguirà 
gestionant Granollers Audiovisual, per tant, directa o indirectament doncs aquests costos seguiran 
sent, per tant, no entenem si això és una mesura d'estalvi.

També s'ha comentat doncs que aquesta activitat, la que fa el CTUG actualment, es seguirà fent, 
també podríem expressar un dubte en aquí perquè revisant la memòria d'activitats del CTUG i veient 
els convenis que encara té vigents, esperem i vetllarem perquè aquesta activitat es segueixi fent de 
l'Ajuntament, però també permètim que posem un interrogant si, sense l'estructura pròpia del CTUG, 
això es podrà tirar endavant. Com a mínim pensem que és difícil. 

També ens alegra el fet que es mantingui la marca, perquè l'activitat ja ho han mencionat els altres 
grups del CTUG pensàvem que era important per aquesta ciutat i donava un plus en un camp 
important com és avui en dia el de la formació a nivell tecnològic, per tant la marca es manté però el 
fet de dissoldre el CTUG és possible que resti contundència a la marca CTUG i això tampoc no ho 
podem negar. Per tant, el que no podem fer tampoc és anant dissolent ens i fer veure que no passa 
res, és a dir, estem dissolem el CTUG, per tant no tot seguirà tal com estava.

Per últim, esperem que això i ja ho ha manifestat algun altre grup no sigui una decisió feta per donar 
més pes únicament a Can Muntanyola. Ja ens sembla bé que Can Muntanyola vagi agafant coses i 
vagi agafant activitats però esperem que no sigui a costa d'altres ens depenents de l'Ajuntament o 
d'altres Consorcis que  ja feien una molt bona feina. De vegades podríem pensar que s'està fent per 
això, per donar més pes a Can Muntanyola i deixim fer una última referència, ara que hem mencionat 



Can Muntanyola, lligat amb això, ha dit la regidora i és evidentment cert que l'Ajuntament de 
Granollers era l'únic soci d'aquest Consorci que aportava diners i a Can Muntanyola una mica ens ha 
acabat passant el mateix. Sé que és molt difícil en aquests temps aconseguir el que els hi vaig 
demanar però per aquests projectes tant importants, com podrien ser el CTUG com podria ser Can 
Muntanyola estaria molt bé que l'Ajuntament fes un esforç realment important, que sé que l'estant fent 
i reconec una vegada més que és difícil, poder trobar socis que aportin, a part, una aportació 
econòmica en aquests projectes que son tant importants per la ciutat i no tot recaigui únicament amb 
l'Ajuntament. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades pel grup socialista , endavant, 

Sr. Terrades:
Jo crec que no estem parlant d'un problema de marca, no sé quin portaveu ho ha comentat, perquè ja 
els ha manifestat la regidora que en tot cas per algun tipus d'activitats la marca CTUG, el paraigua 
CTUG, Centre Tecnològic i Universitari de Granollers es mantindrà. Ara no és un problema de marca 
des del nostre punt de vista, perquè les línies encetades i encertades aquestes es mantindran. 

Aquest és un projecte que en el seu moment ja es va concebre com un projecte flexible. Un projecte 
que havia d'estar al servei de l'activitat emprenedora de la ciutat, centrat en el tema de les noves 
tecnologies i també en el sector empresarial del nostre territori, de Granollers i més enllà de 
Granollers. Per tant, aquestes línies que s'han encetat i que son encertades es continuaran des 
d'altres àmbits i des d'altres paraigües. 

Els projectes no son immutables i més en el sector econòmic, perquè l'economia, i cada cop ho estem 
veient més, és dinàmica canviant. El CTUG es va constituir, es va pensar amb un marc econòmic 
absolutament diferent al que tenim en aquests moments, per tant els projectes des del nostre punt de 
vista no son immutables, han de ser precisament flexibles.

Per cert, les col�laboracions amb les universitats no només amb l'Autònoma, sinó amb la Universitat 
de Vic és una realitat i seguirà mantenint. 

Al damunt de la taula com a projecte, sinó com a realitat clara, tangible que ja ha entrat en 
funcionament tenim el Centre de Can Muntanyola que és un equipament pensat per l'economia, pel 
sector empresarial, pensat per la formació de les empreses, no estic parlant de l'empresari, estic 
parlant del conjunt de les persones que treballen a les empreses. A Granollers i no només Granollers, 
perquè la nostra és una vocació que va més enllà de Granollers. Algunes de les activitats que estaven 
pensades i que estaven conveniades amb el sector empresarial de la nostra ciutat o del nostre entorn 
s'acabaran desenvolupant, creiem que amb molta més eficàcia i amb molta més capacitat a Can 
Muntanyola. És veritat, el canvi d'espais s'ha fet ara fa un mes tot just, per tant l'activitat a Can 
Muntanyola començarà a agafar dimensió un cop s'hagi acabat les vacances d'estiu, és a dir a partir 
del mes de setembre l'activitat a Can Muntanyola serà una realitat tangible i avaluable, ara el mes de 
juliol tot i que s'ha estat en aquest procés d'ubicació d'equipaments, s'ha estat en el canvi de personal 
també a Can Muntanyola d'altres equipaments, ja s'ha realitzat activitats i seminaris adreçats a les 
empreses, jo en tinc contats si no la regidora de Promoció Econòmica em corregirà, com a mínim 4 
que han estat justament per avaluar i per informar a les empreses com afecta els decrets del govern 
de l'estat a l'activitat empresarial i com afecta la reforma laboral , per exemple. 

Per tant, nous equipaments per donar sortida, repeteixo, a alguna de les activitats que ja estaven 
programades o que s'han programat en el CTUG, algunes pensant en Can Muntanyola, altres 
aixoplugades directament des del servei d'Educació, tal i com ha explicat la regidora Pietat Sanjuán en 
la seva intervenció.  

Ara, jo crec que cal posar en valor un altre qüestió que des del meu punt de vista és important, com a 
mínim per aquest govern, pel govern municipal ho és. Nosaltres també tenim el compromís dintre de la 
limitació de les nostres capacitats que no son moltes, son les que son com administració local, tenim 
el compromís d'activar l'economia a la nostra ciutat, d'ajudar al naixement també, no volem renunciar 
al naixement de noves empreses privades, a través del partenariat public-privat, de l'aportació que 
podem fer nosaltres com Ajuntament. Això en el pla de xoc també estava expressat, no parlant 



d'aquest projecte, però parlant d'aquest projecte l'edifici que en aquests moments aixopluga el CTUG 
que passarà a gestionar la nostra empresa del sector audiovisual, Granollers Audiovisual, per 
nosaltres és molt important el poder disposar d'un edifici com és el CTUG a tocar del Centre 
Audiovisual, del CTUG per fer què, doncs justament per ajudar en aquells emprenedors, en aquelles 
empreses ja creades del sector Audiovisual a residenciar -se en aquest espai tecnològic. Vostès saben 
que hem fet una inversió molt important en aquest sector a Roca Umbert, per tant en aquí també hi ha 
una aposta estratègica de la ciutat adreçat a les empreses d'aquest sector. 

Vàrem començar tot just fa un any i mig, aproximadament regidora, i avui ja tenim nou empreses, no 
públiques, nou empreses privades residenciades en el edifici del Centre Audiovisual i tenim més 
sol�licituds que no podem donar-lis sortida perquè no hi ha espais. Per tant, en aquests moments el fet 
de disposar d'un espai que ja està equipat, que ja està preparat, que es pot connectar perfectament i 
que ja ho està en fibra òptica en cablejat en el Centre Tecnològic, ens permet justament fer un salt de 
creixement, un salt qualitatiu en aquest sector. Nosaltres ens volem posicionar en aquest sector, no ho 
hem amagat mai i és una oportunitat estratègica el fet de poder compatibilitzar aquestes dues 
necessitats. Seguir col�laborant en el sector empresarial, en tot allò que fa referència a la societat de 
la comunicació, a les TIC, la formació, però al mateix temps, en l'espai que hem pensat per fer emergir 
un sector prou important com és el sector audiovisual disposar d'un equipament absolutament 
preparat per aquelles empreses que vulguin constituir-se o vulguin venir a treballar, tenir la seva seu 
social a Granollers i en concret a Roca Umbert.

Acabo dient que també hi ha elements d'estalvi en la gestió, per exemple el fet d'integrar el Consorci 
en l'estructura de l'Ajuntament estalvia hores del senyor Interventor i de la senyora Secretària, poden 
fer la seva feina des d'aquí o ens estalvia menys despesa econòmiques, menys despeses 
econòmiques perquè integrem la comptabilitat en la comptabilitat general de l'Ajuntament, per tant el 
Consorci no haurà de demanar per exemple pòlisses de tresoreria per fer front a les seves necessitats 
mensuals de tresoreria, amb la qual cosa estem produint petits estalvis, d'acord, però els estem 
produint, això que ens reclamaven tots vostès, alguns amb més existència que altres a l'inici de la 
legislatura. Escolti, encara que siguin 6.000€ d'estalvi, en el cas de les pòlisses de Tresoreria, doncs 
son 6.000 € d'estalvi, aquesta que seria el tema menor doncs també l'hem de posar en valor perquè 
vostès ho han plantejat. En tot cas, el tema important son els altres dos que els hi he mencionat des 
del punt de vista del govern de la ciutat. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per fer la rèplica d'aquest primer torn te la paraula la senyora Pietat Sanjuán. 

Sra. Sanjuán:
En tot cas molt breument, el nostre portaveu a respòs en bona part a les intervencions dels portaveus 
dels diferents grups. En tot cas, manifestar la satisfacció en que tothom hagi quedat menys o més 
tranquil perquè la marca del CTUG es conservi , segurament o no ens devíeu entendre o no ens devien 
explicar prou bé, però es així. Manifestar la meva seguretat que respecte de les altres recances que 
han anat sortit al llarg de les intervencions també n'estic segura que anirant desapareixent perquè, 
com hem dit, el projecte continua, és un projecte consolidat, molt consolidat a la ciutat. No perdem cap 
oportunitat, mirem al contrari d'aprofitar-les totes i justament és el que estem fent, amb aquesta nova 
reestructuració El fet de que Can Muntanyola hi entri a jugar i que jugui aquest paper tant important i 
rellevant pel que fa a la dinamització socioeconòmica de la ciutat . 

Alcalde president:
No sé si algun grup vol fer us de la paraula. Endavant senyor Mur, 

Sr. Mur:
Gràcies. En tot cas si en una classe un alumne no entén una cosa és segurament problema de 
l'alumne, però si no l'entenen  cap dels alumnes probablement és problema de la professora o 
professor. Crec que en la Comissió Informativa els portaveus que varem assistir-hi varem sortir tots 
amb un interrogant, però potser teníem un mal dia que també en les alçades que estem d'estiu també 
pot passar. En tot cas al senyor Terrades només dir-li que jo no li demanava activitats, activitats se'n 
fan, és clar que si, jo el que vull és un projecte. Em sap greu que aquí al públic d'avui els hem barrejat 



Can Muntanyola amb el CTUG i els hem fet, perdoneu l'expressió, “la pixa una lio”, però en tot cas 
Can Muntanyola volem un projecte i del que ha de ser  el CTUG en el futur volem un projecte que es 
fan activitats ja ho sabem i que Can Muntanyola és un espai on s'hi poden anar fent coses ja ho 
sabem, però el que a nosaltres ens interessa no és anar fent un goteig de coses, que això quan 
convingui està bé, només faltaria i en les que s'ha mencionat les trobo inclús molt interessants, sinó 
que volem un projecte que entenem que no tenim. 

Només dir una cosa, que ja he repetit en altres intervencions, en altres moments, estem fent una 
aposta única pel sector audiovisual, ja em sembla bé que siguem potents amb alguna cosa però 
continuo pensant que en una ciutat com Granollers i amb una comarca com la que tenim hauríem de 
fer apostes una mica més transversals. El sector audiovisual segurament funciona però si un dia tenim 
la desgràcia de que s'enfonsi Granollers s'anirà a prendre pel sac perquè tot el que haurem fet és una 
aposta pel sector audiovisual. Jo continuo reivindicant que en aquests espais que ara d'alguna 
manera sembla ser que quedaran a disposició s'hi pensin també altres tipus d'activitats, 
d'emprenedoria més enllà dels audiovisuals, que certament son interessants, però que hi ha vida més 
enllà dels audiovisuals. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si, si, perdó, endavant senyor Casasnovas,

Sr. Casasnovas:
Gràcies. Projectes immutables comenta el senyor Terrades, estem d'acord, han de ser flexibles, però 
aquesta flexibilitat que vostè diu, ¿cap a on va? ¿quines accions formatives es faran al CTUG? ¿quin 
projecte, la formació que ja s'està fent? Com li he dit, el 30% de la formació que es va fer al 2011 se'n 
va a Can Muntanyola, ¿deixaran el CTUG a mig gas? O pel que ens ha dit ara el que faran és instal�lar 
empreses del sector audiovisual. Com bé deia, tenim un viver a Roca Umbert, a les instal�lacions de 
Granollers Audiovisual que deu haver més demanada, segur. Per les seves paraules entenem que no 
faran més formació de l'actual i transformar els espais que quedin lliures en un viver d'empreses i 
continuem tenint la preocupació que els hi hem expressat abans sobre el futur del CTUG. Gràcies.

Alcalde president:
Si, endavant senyora Olano, 

Sra. Olano:
Gràcies senyor Alcalde. La veritat és que d'alguna manera avui s'ha posat en evidència que el CTUG i 
sobretot les seves instal�lacions queden de cantó que ja no tenen estratègicament la importància que 
tenien i que ens bolquem exclusivament amb les empreses audiovisuals. La veritat es que el nostre 
grup espera que amb aquest tema podem ser punters. També pensem que hem fet molta inversió amb 
recolzar les empreses audiovisuals, el mercat de les audiovisuals és el que és i no perquè fiquem més 
diners tindrem més rendiment, pensa el nostre grup.

Després una altra cosa, de cara el tema econòmic, quan vam fer l'ho de Can Muntanyola varen fer un 
altre conveni amb la Cambra de Comerç que el nostre grup ja va dir que estava en contra. Nosaltres 
recolzem les empreses, però em sembla que en aquell moment l'acord amb el que varem arribar a la 
Cambra de Comerç ens va costar molts diners, i ens va costar molts diners i ara, avui en dia si 
desvestim el CTUG per vestir Can Muntanyola, només posaré senyor Terrades una xifra sobre la 
taula, el mobiliari de Can Muntanyola i falten els ordinadors, els projectors, etc, etc, ¿sap vostè quan 
ha costat? 96.000 euros, això no son quatre hores d'una persona, això son molts diners i no hem 
acabat, vol dir que per posar-ho en marxa amb la seva plenitud haurem d'invertir molt més, per tant, si 
aquesta és l'aposta, doncs és la que vostès han fet. Nosaltres estem d'acord que es recolzi els 
emprenedors, que recolzi a les empreses, però hem de veure la nostra realitat, i la realitat és que més 
enllà de la formació ¿quines empreses tindran futur? Doncs ens agradaria veure-ho a tots per una bola 
perquè la gent pogués invertir en aquestes. És veritat que les audiovisuals tenen futur però també és 
un mercat molt canviant. Pensem que amb els recursos que teníem amb el CTUG podíem haver fet 
una aposta més estratègica i havia serveis suficients tant de personal com d'instal�lacions i fer 
aquestes apostes d'inversió econòmica amb d'altres empreses cap a un futur és el posicionament del 
nostre grup i per tant, si fem un canvi ho fem per organització o per un motiu determinat, però no es 



pot dir que és per un motiu i després per un altre. Pensem que el problema és que no hi ha una línia 
clara de quina serà la formació i que aquesta sortida deixar d'apostar pel que ja funcionava pensem 
que és un error i sobretot posar en evidència que el tema de la marca CTUG doncs avui s'ha recolzat i 
s'ha fet ressò davant la incertesa que va crear l'altre dia la Comissió i que varem ser la resta de grups 
que varem posar a sobre la taula la importància del que suposava el CTUG. Tornem a dir, no farem 
qüestió i no posarem cap obstacle pel tema del Consorci però pensem que en aquests moments 
estratègicament desvestir el CTUG i fer una aposta a no sé quin tipus d'empresa sense tenir molt clar 
el perfil de la nostra comarca i de la nostra ciutat pensem que pot ser una manera de no optimitzar 
convenientment els recursos i per tant tornem a reiterar que en aquest punt el nostre grup s'abstindrà. 
Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Sastre, endavant, 

Sr. Sastre:
Si, jo agrair l'exposició que ha fet el senyor Terrades que ha demostrat un coneixement profund de les 
activitats que duia a terme el CTUG. Ara, és possible que jo sigui molt capquadrat, però segueixo 
sense tenir respostes a les meves preguntes, perquè els dubtes no eren les activitats que duia el 
CTUG, els dubtes que se'ns plantegen a nosaltres és si realment sense el CTUG en si aquestes 
activitats es podran seguir duent a terme de forma intacta de forma com es feia fins ara. 

És a dir, el fet aquest de dissoldre el CTUG i anunciar que l'activitat es mantindrà íntegra, 
pràcticament íntegra i que les persones que treballaven en el CTUG doncs seguiran treballant a 
l'Ajuntament cosa que com ja he dit abans, és una bona notícia i que per tant es dissolt el CTUG però 
no passa res perquè tot continuarà com fins ara. Doncs a mi em segueix portant doncs en una situació 
de perplexitat, perquè en el moment en el que estem quan molta ens planteja el significat i es planteja 
el perquè d'algunes despeses i d'algunes parts de l'administració pública sent potser una miqueta 
irònic si els donem potser aquestes explicacions doncs algú pot pensar, home, i ¿perquè es dissolt 
aleshores el CTUG? o fins i tot algú podia arribar a pensar i perquè es va constituir el CTUG si resulta 
que es pot fer la mateixa activitat de forma igual sense aquest ens, per tant, això podria ser una 
pregunta. 

Una última cosa a una afirmació que ha fet el senyor Terrades, el senyor Terrades ha dit que és un 
estalvi petit, però és un estalvi, molt bé. Tots els grups d'aquest ple li havíem demanat al govern que 
estalviés, que fos auster per la situació que es dóna en aquest moment. Agafant les paraules de la 
regidora Sanjuán, ha pronunciat avui. No era exactament aquest estalvi el que li demanaven i si 
vostès ho han entès així, o potser nosaltres no ens hem explicat molt bé o potser vostès no ho han 
entès exactament el que els hi volíem dir. Gràcies.

Alcalde president:
Gràcies. Senyor Terrades té la paraula. 

Sr. Terrades:
Si, abans de que me'n descuidi, perquè ho tenia apuntat a la primera intervenció i és possible que 
me'n descuidi a la segona. Com que ha estat també motiu de polèmica en aquest Ple en més d'una 
ocasió, és que els acords que han arribat amb la cambra de comerç no s'acabaran complint. Escolti, 
em sembla que ja s'ha ingressat a la caixa de l'Ajuntament el conveni que havíem signat amb la 
Cambra de Comerç, si les meves dades no estan allò equivocades això s'ha produït, mirava al senyor 
interventor perquè m'ho confirmés, m'ha dit que si, ha estat així, per tant escolti, alguns de vostès 
posaven en dubte que es produiria  ja s'ha produït. 

Segon, com que ara això de les noves tecnologies funciona, m'he fet enviar, li demano disculpes en el 
treballador municipal que li he demanat la informació i que me l'ha enviada. ¿Com està això de Can 
Muntanyola, Centre de Serveis a les Empreses, el programa d'activitats? I m'ha enviat la programació 
de setembre i octubre, després els hi reenviaré a vostès si volen perquè evidentment és una 
informació que és pública, escolti, ja hi ha molts seminaris, molts tallers preparats i concertats 
adreçats justament a les empreses. Em sembla que encara no està a la web, però deu estar allò a 



punt de sortir, per tant no tingui cap dubte que el 1 de setembre això estarà en ple funcionament. 

Escolti, nosaltres apostem per la integració del model, el que no té sentit, des del nostre punt de vista 
és que hi hagin tres equipaments públics com a mínim en aquests moments que estarien prestant 
serveis similars, Can Muntanyola, que ja ha entrat en funcionament, el CTUG a Roca Umbert i la 
Masia de les Tres Torres. Per tant, concentrem, integrem el model i dit de pas, ja ens agradaria fer 
més formació, el que passa és que l'any 2012 les polítiques de formació van a càrrec de les empreses  
o de l'Ajuntament de Granollers o de la resta d'Ajuntaments, perquè ni el govern central, ni el govern 
de la Generalitat ha posat un duro sobre la taula, ho dic perquè molta crítica a la formació de que fem 
menys formació, deixi'm dir-lis de passada que estaríem encantats de fer molta més formació. 

És veritat, el model econòmic del país està canviant i el Consorci es va constituir en el seu moment 
perquè creiem que hi havia un nínxol per fer activitat amb col�laboració amb les universitats públiques 
d'aquest país, i també les privades i dóna la casualitat que un cop més ja en els darrers anys, si això 
passés en l'any 2012, bueno, les circumstàncies ens apreten a tots, això no és així, l'únic que posa 
recursos econòmics per tirar endavant és l'Ajuntament de Granollers, les universitats públiques del 
país en les que tenim conveni que estan integrades en el Consorci no posen recursos, per tant millor 
anar a una integració del model.

El sector de l'Audiovisual i de les noves tecnologies és veritat que aquest si que és un dels sectors 
més canviants. Fa quatre dies, aquelles dues persones que tenim amb dues càmeres de televisió 
venien, quan dic quatre dies, son quatre dies, venien amb unes càmeres que eren enormes i cada cop 
doncs està més integrat el model. Nosaltres volem apostar per un sector que és un sector emergent 
que està creant riquesa, que està creant ocupació. Fa sis mesos enrere, ningú ens hagués dit, jo crec 
que la regidora tampoc ens ho hagués explicat de que una de les empreses que tenim ubicades a 
Roca Umbert resulta que està sent una de les empreses, comença a ser una de les empreses 
punteres en fer activitats audiovisual en format 3D. Doncs, està a Granollers, que volem que els hi 
digui, la realitat és aquesta i nosaltres volem apostar per aquest model i estarem a la guait un model 
que està canviant que és un model que canvia molt ràpidament, però que preferim que les empreses 
estiguin aquí i que Roca Umbert estigui associat també, estigui associat també en un sector que és un 
sector punter. Nosaltres no volem renunciar a aquesta aposta i seguirem treballant per tenir, no nou 
empreses com hi ha ara, sinó moltes més, ja hi ha algunes que ja ho han demanat i que en aquests 
moments no es poden ubicar a la nostra ciutat, ni a Roca Umbert que és a l'espai que volen estar per 
un problema de sinergies entre les pròpies empreses i de col�laboració entre les pròpies empreses 
perquè no hi ha espais. Gràcies a que ara tenim altres espais dedicats a l'empresa i a la formació 
podrem alliberar espais i els dedicarem justament a intentar crear riquesa i a crear ocupació també a 
l'entorn de Roca Umbert. Gràcies.

Alcalde president:
La senyora regidora vol tancar el torn, 

Sra. Sanjuán:
Res, perquè almenys que quedi clar. Després de la intervenció de tothom i del senyor Mur, ja ho he dit 
quan he fet la resposta que no només com vostè havia dit ho havien entès malament, sinó que 
segurament la mestra no ho havia fet gens bé, no deuria tenir bon dia. 

En tot cas, si centrar de què estem parlant aquesta tarda, aquest vespre aquí, no dissolem el CTUG, 
dissolem el Consorci, ho dic per diferenciar perquè ens van fent servir les dues expressions i no es 
ven bé el mateix i potser és això el que genera tants dubtes, dubtes del que farem, farem el mateix 
que estem fent, de la resta de formació de la que no va a Can Muntanyola i altra de nova. La més 
propera a banda de la que ja està programada té a veure amb l'ampliació del conveni amb la 
Universitat de Vic, la primera setmana de setembre ja tenim cita amb el senyor Soi, el rector de la 
Universitat de Vic que hem tingut ja dues reunions els últims mesos per ampliar la formació d'àmbit 
superior empresa i d'altres tipus, a banda de la que ja venim fent habitualment i que ja estan informats 
puntualment quan toca. 

Alcalde president:
En tot cas, l'interès que ha suscitat el tema m'agradaria fer alguna aportació potser per aclariment.



Escolteu un Consorci és un ens de gestió, CTUG és l'ens que gestiona un equipament i que tira 
endavant un programa. Com a tal Consorci està format d'una sèrie d'ens que son els socis amb 
aquesta història. Bé, es donava la circumstància que s'ha explicat reiteradament que d'aquests socis 
hi havia un que pagava, un que assumia tota la responsabilitat però que no podia fer res sense 
consultar als altres socis. Entenem la filosofia, és un Consorci, és un organisme de corresponsabilitat 
en el que té sentit ser-hi si els corresponsables aporten les quotes que els hi pertoca . Fa algun temps i 
varem començar pel Consorci del MAC que és d'ús comú i de sentit comú que aquells consorcis que 
acabes gestionant en solitari com administració i en canvi tenen una fórmula complexe no tenen sentit 
i per tant el tema és així de senzill. Avui el que es porta aquí és la dissolució d'un consorci que no ha 
complert els seus objectius. ¿Perquè es va fer un consorci? Home, perquè es pretenia precisament 
que aquesta corresponsabilitat vingués avalada no només en vots en una taula sinó amb aportacions 
econòmiques. El tram realitzat, l'itinerari realitzat no ha anat cap aquí i per tant no té sentit mantenir 
una complexitat de presa de decisions, una complexitat de gestió, una unitat de gestió independent de 
l'Ajuntament quan qui gestiona en realitat és l'Ajuntament, així de senzill és el tema, no és tant 
complicat, és així de senzill. El CTUG seguirà com estratègia i com a marca i com a programa. 

Feia tres coses el CTUG, recordem-ho bàsicament tres coses. La primera era el pal de paller de la 
política municipal i política local en matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació. 
Seguirà fent aquesta feina, el CTUG seguirà fent aquesta feina, sense consorci, auspiciat pel servei 
corresponent de l'Ajuntament però el pal de paller de les feines amb tecnologies de la informació i de 
la comunicació seguirà sent el CTUG, per entendre'ns la Catosfera seguirà penjant del CTUG, 
gestionada directament per a l'ens municipal corresponent.

Segona línia, tot allò que fa referència amb universitats, la UOC està allà a dins, seguirà estant allà 
dins, hi ha una sèrie d'acords amb universitats que la regidora ha explicat i que formen part a banda 
d'una sèrie de programes coneguts i reconeguts que forma part de l'escola d'hivern, de l'escola d'estiu, 
els programes que el propi CTUG fa públics i que tenen com deia el senyor Casasnovas èxit . 

El tercer bloc d'elements que composaven la feina que feia el CTUG era la formació vinculada als 
conceptes que es despleguen a Roca Umbert. Per tant, una part important dels cursos que es fan al 
CTUG tenen que veure ja fa uns quants anys amb el mon audiovisual, ja fa uns quants anys que tenen 
que veure amb el món  audiovisual. Per tant, aquests tres programes seguiran pivotant en el CTUG. 

¿Què anirà a Can Muntanyola? Tot allò que tingui que veure amb la emprenedoria més transversal, 
que diria el senyor Pep Mur, tot allò que tindria que veure amb l'emprenedoria més transversal. Per 
tant, Can Muntanyola que té una marca i que neix d'un consens central amb la Cambra de Comerç i 
que és l'espai en el que la Cambra de Comerç i el món empresarial trobaran el lloc per desplegar les 
seves estratègies conjuntament amb l'Ajuntament serà el lloc a on pivotaran tot allò que faci referència 
als suports de l'emprenedoria. Aquesta és la història, i no és tant complicada i evidentment com 
tothom nosaltres podem estar equivocats, només faltaria, si que els convidem a seguir amb aquest 
debat i els convidem també a seguir amb aquestes iniciatives i a dir-nos quan les coses no vagin per 
aquesta línia que nosaltres hem anunciat i ajudar-nos a trobar aquest camí, que creiem nosaltres que 
l'hem traçat, però nosaltres òbviament com cap dels que estem en aquesta tarda som perfectes i 
estem disposats a escoltar i a millorar qualsevol de les opcions i accions que hi hagin en tot aquest 
procés.

Per tant, posaríem a votació aquest tema. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    14141414 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::11111111        CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111

Alcalde president:
Passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, i en concret el punt número 9, 
endavant,     
 

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



9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL VALORDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL VALORDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL VALORDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL VALOR    
DDDD''''ADJUDICACIÓ DE LA PARCEL�LA SOBRERA SADJUDICACIÓ DE LA PARCEL�LA SOBRERA SADJUDICACIÓ DE LA PARCEL�LA SOBRERA SADJUDICACIÓ DE LA PARCEL�LA SOBRERA S3333    DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''ADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELS    
SOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSSOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSSOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSSOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS,,,,    DDDD''''AQUESTAAQUESTAAQUESTAAQUESTA    
CIUTAT I ADJUDICACIÓ A TEXTIL MARTEXCIUTAT I ADJUDICACIÓ A TEXTIL MARTEXCIUTAT I ADJUDICACIÓ A TEXTIL MARTEXCIUTAT I ADJUDICACIÓ A TEXTIL MARTEX ,,,,    SASASASA....

L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2011, va acordar aprovar l'ajust de 
superfícies de les parcel�les sobreres S3, S4 i S5 del Projecte d'adjudicació dels sobrants de vials en 
la zona del passeig  de la Conca del Besòs de Granollers, amb una superfície total de 1993,97 m2, a 
l'ensems que es requeria als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè 
compareguessin durant en el termini de 30 dies davant d'aquest Ajuntament, a fi de manifestar allò 
que consideressin convenient, relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les adjudicades .

En data 22 de setembre de 2011, amb registre d'entrada número 17756, el senyor Gerard MARATA 
MATAS, en representació de la mercantil TEXTIL MARTEX, SA, amb domicili al carrer Roger de 
Llúria, 19, d'aquesta ciutat i NIF núm. A-08878332, com a propietària de la finca confrontant amb la 
parcel�la sobrera S3, ha presentat instància manifestant el seu interès en adquirir el sobrant per tal 
d'agrupar-lo amb la finca veïna de la Travessera Jordi Camp, núm. 18.

No obstant i tenint en compte la situació del mercat immobiliari actual i la greu situació econòmica 
actual es creu convenient revisar el valor d'adjudicació de manera que s'ajusti als valors de mercat 
actuals.

Al respecte, en data 19 de juliol de 2011, l'Arquitecte municipal ha informat el següent:

"Valoració actualitzada
D’acord amb l’art. 24.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei del Sòl, i l'article 22 del Real Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel que s'aprova el 
Reglament de valoracions de la Llei del Sòl, en el sòl urbà consolidat per la urbanització, el valor del 
sòl es determina per l’aplicació, a l’aprofitament que estableix el planejament per a cada terreny 
concret, del valor bàsic de repercussió del sòl d 'acord amb l'ús corresponent, d'acord amb l'expressió:

VS =∑Ei . VRSi, 
Atès que a Granollers la ponència de valors cadastrals és vigent des del gener de 1998, els valors de 
repercussió recollits poden resultar recusables, i han d’actualitzar-se per una nova valoració que 
consideri l’evolució real del mercat. La directa aplicació dels coeficients d’actualització cadastral 
tampoc no resulta acceptable per a un període superior a 5 anys. Per tant, s’aplicarà el mètode 
residual estàtic, ja indicat en la norma 16.1 del RD. 1020/1993 per a determinar el valor cadastral dels 
béns de naturalesa urbana, i tal com prescriu també l’art. 24.b del Reial Decret Legislatiu 2/2008, 
d’acord amb la formulació de la Normativa hipotecària (ECO/805/2003, modificada per la Ordre 
EHA/3011/2007):

VRS = Vv/K -Vc
essent:

VS = valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros per metre quadrat de sòl.
Ei = edificabilitat corresponent a cadascun dels usos considerats, en metres quadrats edificables 

per metre quadrat de sòl. En aquest cas, per a la zona 4A1, serà d'acord amb el planejament, de 1,40 
m

2
 st/ m

2
 s.

VRSi, = valor de repercussió del sòl per a cada ús considerat, en euros per metre quadrat 
edificable.

Vv = valor en venta del metre quadrat d'edificació del ús considerat del producte immobiliari 
acabat, calculat en base a un estudi de mercat significatiu, en euros per metre quadrat edificable. En 
aquest cas, es considera ús industrial, i de resultes de ponderar mostreig significatiu, es considera a 
Granollers (polígon industrial Congost i Jordi Camp)  valor de venda actual de sostre industrial 770 
euros / m

2
st.

K = coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses finançament, gestió i 
promoció, així com el benefici empresarial normal de la promoció, necessària per a la materialització 
de l'edificabilitat. Amb caràcter general és de 1,40 però pot reduir-se fins a 1,20, en el cas de terrenys 
urbanitzats destinats a la construcció de naus industrials , com és el cas.

Vc = valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l'us considerat, resultant de 
sumar el cost d'execució material, despeses generals i benefici industrial del constructor, import de 
tributs que graven la construcció, honoraris professionals per projecte i direcció d'obra i altres 



despeses necessàries per a la construcció de l'immoble. En el cas de naus industrials, el BEC del 1r 
trimestre de 2012, estima un valor de 465 euros / m

2
st.

Així resulta,
VRS = 760/1,20 -465 = 168 euros /m

2
st.

VS = 1,40 . 168 =  235 euros/ m
2
 s

Atès que el valor unitari d'aquests terrenys aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 26 de juliol de 2011 en 
l'expedient de reajust de les superfícies dels sobrants S3, S4 i S5, fou de 275 euros/m2, es constata 
que el valor actual mercat implica una reducció de vora el  15 % d'aquell valor.
Per tot això, es considera oportú aplicar aquest percentatge de reducció a la parcel.la sobrera S3, de 
1203,51 m2 de superfície, a adjudicar a TEXTIL MARTEX, SA, i que resulta amb un valor de 
281.320,46 euros."

Que d'acord amb l'article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aquests terrenys no disposen de les dimensions i característiques 
geomètriques que les facin susceptibles d'ésser edificades independentment, tenen la consideració de 
sobreres i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques confrontades, segons els 
criteris bàsics de millor aprofitament, veïnatge i millora de les condicions d'edificació i habitabilitat de 
les parcel�les veïnes.

Que d'acord amb la modificació i actualització del valor de l'adjudicació del sobrant de via pública S3,  
de 1203,51m

2
, amb un valor total d'adjudicació de 281.320,46 euros.

Que no cal expedient de qualificació jurídica, d'acord amb allò que preveu l'article 20 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre, ja que s'acompleix 
l'excepcionalitat assenyalada en l 'article 12.2 del mateix cos legal.

Que l'import de la venda de la parcel�la és inferior al 25% del pressupost ordinari i, per tant, no 
s'exigeix autorització del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, encara que se li 
haurà de notificar l'acord, de conformitat amb l'article 40.1.c) del Reglament esmentat.

En data 24 de juliol de 2012, el senyor Gerard MARATA MATAS, en representació de la mercantil 
TEXTIL MARTEX, SA, com a propietària de la finca confrontant amb la parcel�la sobrera, ha presentat 
instància manifestant que accepten el valor proposat d'adjudicació de la parcel�la sobrera  per un 
import de 281.320,46 euros.

D'acord amb la modificació i actualització del valor de l'adjudicació del sobrant de via pública del 
projecte aprovat per acord plenari de data 26 de juliol de 2011 i amb l'informe emès per la cap del 
servei d'urbanisme, el preu de venda del sobrant de via pública S3 situat al Passeig de la Conca del 
Besòs és de 281.320,46 euros, més el 18% d'IVA, que han d'imputar-se a la partida d'ingressos del 
pressupost d'aquest Ajuntament núm. G.400.60001 Venda d'inversions.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar la modificació i actualització del valor d'adjudicació del sobrant de via pública S3 
del Passeig de la Conca del Besòs, d'aquesta ciutat, per un valor actualitzat de 281.320,46 euros, i 
amb una superfície de 1203,51m

2
, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 

invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Adjudicar definitivament a la mercantil TEXTIL MARTEX, SA, amb domicili social al carrer 
Roger de Llúria, 19, d'aquesta ciutat i NIF núm. A-08878332, per la quantitat de 281.320,46 euros, 
més el 18% d'IVA, la parcel�la sobrera S3 del Passeig de la Conca del Besòs, de Granollers, amb una 
superfície de 1203,51 m2.

TercerTercerTercerTercer .... Comunicar a l'Àrea d'Hisenda d'aquest Ajuntament per a què el total ingrés de 281.320,46 
euros, més el 18% d'IVA, s'imputi a la partida pressupostària d'ingressos G.400.60001 Venda 
d'inversions de l'actual exercici 2011.

QuartQuartQuartQuart.... Formalitzar en escriptura pública les adjudicacions esmentades i facultar a l'Il�ltre Sr. 
Alcalde-President d'aquest Ajuntament per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a 
dur a bon fi aquests acords.



CinquèCinquèCinquèCinquè.... Traslladar el present acord a la mercantil TEXTIL MARTEX, SA i a l'Àrea econòmica 
d'aquest Ajuntament.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    20202020 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    6666 AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::5555        PPPPPPPP::::    4444        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        

Alcalde president:
Passem al punt número 10, endavant

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL    
SERVEI MUNICIPAL DESERVEI MUNICIPAL DESERVEI MUNICIPAL DESERVEI MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT DSUBMINISTRAMENT DSUBMINISTRAMENT DSUBMINISTRAMENT D''''AIGUA DE GRANOLLERSAIGUA DE GRANOLLERSAIGUA DE GRANOLLERSAIGUA DE GRANOLLERS,,,,MITJANÇANT LA INCORPORACIÓ DMITJANÇANT LA INCORPORACIÓ DMITJANÇANT LA INCORPORACIÓ DMITJANÇANT LA INCORPORACIÓ D''''UNAUNAUNAUNA    
ADDENDA PER MANTENIR LADDENDA PER MANTENIR LADDENDA PER MANTENIR LADDENDA PER MANTENIR L''''EQUILIBRI CONCESSIONAL PER LEQUILIBRI CONCESSIONAL PER LEQUILIBRI CONCESSIONAL PER LEQUILIBRI CONCESSIONAL PER L''''APLICACIÓ DEL NOU RÈGIMAPLICACIÓ DEL NOU RÈGIMAPLICACIÓ DEL NOU RÈGIMAPLICACIÓ DEL NOU RÈGIM    
TARIFARI I EL NOU QUADRE DE PREUS DTARIFARI I EL NOU QUADRE DE PREUS DTARIFARI I EL NOU QUADRE DE PREUS DTARIFARI I EL NOU QUADRE DE PREUS D ''''INVERSIÓINVERSIÓINVERSIÓINVERSIÓ    

El Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió celebrada en data 29 de juliol de 1971 va aprovar el 
contracte de Gestió de Servei Públic ,  pel servei municipal de subministrament d'aigua a Granollers, 
que comprenia la construcció de la xarxa de distribució i l'explotació del subministrament, entre 
l'Ajuntament de Granollers i la companyia mercantil SOREA, el qual va ser formalitzat en escriptura 
pública, atorgada davant el Notari de Granollers, Sr. Francisco Longo Sanz, el 27 d'octubre de 1971

Atès que és un contracte va entrar en vigor l'any 1971, i li es d'aplicació la normativa anterior d'acord 
amb els règims transitoris de les diferents legislacions , que indiquen que aquells contractes 
adjudicats abans de l'entrada en vigor de la Llei  , es regiran per la normativa anterior, en aquest cas 
pel Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat pel Decret 3410/1975 de 25 de novembre.

La Clàusula Tercera de les “Bases o Pliego de condiciones económicas y jurídicas del concurso para 
la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua a Granollers, con el caudal de aguas 
procedentes del río Ter y que comprende la construcción de la red de distribución y la explotación del 
abastecimiento”, que es va unir a l'escriptura d’atorgament del contracte, estableix que el termini de la 
concessió és de 50 anys, començant-se a computar des de la data d'atorgament de la referida 
escriptura i,  finalitza el 27 d’octubre de 2021.

D'acord amb el contracte esmentat, entre les obligacions de l'Ajuntament es troba procurar mantenir 
l'equilibri econòmic del servei mitjançant l'establiment d'una tarifa adequada, les quals comprendran 
les despeses d'explotació del servei i dels financers per l'execució de les obres que el concessionari 
té l'obligació de realitzar , que el seu càlcul serà detallat per una memòria o document de càlcul de 
tarifes que proposi el concursant.

Atès que el Director dels serveis de manteniment de l'Àrea de Territori i Ciutat de l'Ajuntament de 
Granollers informa que en data 25 d'abril de 2012, SOREA ha presentat una addenda al contracte,que 
s'adjunta a aquest acord,  després d'un procés d'anàlisis conjunt amb els serveis tècnics 
municipals,en la que estableix memòria i estudi sobre els condicionants econòmics que concorren en 
la prestació del servei amb l'objecte de modificar les tarifes vigents quant al subministrament d'aigua, 
per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la concessió, entre els ingressos recaptats i  les despeses 
originades en la seva prestació, entre d'altres, per la mà d'obra, els materials, l'energia elèctrica, les 
obligacions financeres, la compra de cabals d'aigua, i  la repercussió de les inversions efectuades des 
de la darrera revisió de tarifes i l'aplicació de la nova Llei de Mesures Fiscals i Financeres de la 
Generalitat de Catalunya que modifica el tractament del cànon de l'aigua, així mateix també 
s'actualitzen els preus d'obra de les inversions i els preus d'escomesa i comptadors.

En el mateix document es proposa l'augment de les tarifes ,que en l'actualitat estan vigents des de la 
seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament el 26 de maig de 2009 i aplicades per  la Comissió de Preus de 
Catalunya a partir del 28 de juliol de 2009 (expedient A 74/099),considerant que  amb les actuals 
circumstàncies l'increment de les tarifes es faci de forma percentualment igualitària, fent que tant la 
quota de servei com els preus de subministrament augmentin tots els mateix percentatge del 5,41 %; 



a excepció dels drets de connexió que augmenten un 3,20 % i la conservació de comptadors que ho 
farà aproximadament en un 9%.

Atès que en data 25 d'abril de 2012, SOREA va presentar una proposta de quadres de preus d'obra 
civil i hidràulica a aplicar en les obres d'inversió  a càrrec del concessionari, que poden ser obres 
d'extensió o renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable: execució de cales, demolicions i 
reposicions, gestió de residus, execució d'arquetes, excavació i tapat de rases, subministrament i 
instal�lació de canonades, vàlvules i accessoris, i hidrants.

Quant  a la modificació de preus d'escomeses, comptadors i altres treballs complementaris vinculats 
al servei de subministrament d'aigua potable en data 13 de juliol de 2012 SOREA, S.A. ha presentat 
sol�licitud de modificació de preus amb un increment proposat del 8% que es corresponet  a 
l'increment de l'IPC enregistrar d'ençà la seva darrera actualització al maig de 2009.

Atès que en el si del contracte de Gestió de Servei Públic ,  pel servei municipal de subministrament 
d'aigua a Granollers, que comprenia la construcció de la xarxa de distribució i l'explotació del 
subministrament, signat entre l'Ajuntament de Granollers i la companyia mercantil SOREA, no 
estableix una fórmula específica de revisió de preus, sinó només l'obligació de l'Ajuntament de 
mantenir l'equilibri econòmic del servei ( clàusula vuitena), que és necessària  la continuïtat de la 
prestació de subministrament d'aigua, com a  servei essencial per a la ciutadania, i  tenint en compte 
que l'art. 221 del Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 
de novembre, estableix que quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, 
l'Administració haurà de compensar a l'empresari de manera que es mantingui en equilibri els supòsits 
econòmics que vàrem presidir la perfecció del contracte, així en el mateix informe conclou que  
l'Ajuntament per tal de mantenir l'equilibri financer del contracte es proposa  l 'aprovació d'una addenda 
que serveix de base  a  la modificació de l'estructura tarifària del servei, de les escomeses i 
comptadors i dels preus d'obra de les inversions, en el sentit següent:

1) Les inversions realitzades d’acord amb les comprovacions efectuades han estat prèviament 
autoritzades per part d’aquest Ajuntament, estant comprovades en el quadre d’inversions aportat que 
totes les inversions contemplades suposen una inversió efectiva i que suposen un actiu vinculat a la 
concessió.
2) Totes les inversions realitzades són necessàries pel servei, significant una inversió de millora de 
les infraestructures, en cap cas les obres han estat de manteniment o reforma, sinó que constitueixen 
un increment de valor evident dins de la xarxa de distribució .
3) Les obres d’inversió realitzades que s’inclouen a l’estudi per al càlcul de les amortitzacions han 
estat degudament executades i els imports expressats en el llistat aportat per l’empresa correspon al 
valor d’execució i, en tot cas, representa el valor raonable de les mateixes.
4) A criteri del tècnic que sotasigna, responsable del contracte, les modificacions que finalment 
s’accepten en relació a la revisió de les tarifes a aplicar, així com de les corresponents previsions de 
l’addenda en relació al càlcul de costos de la concessió són necessàries per mantenir l’equilibri 
econòmic de la concessió.
5) El marc establert de tarifes i condicions de valoració dels costos significa poder equilibra els 
costos actuals i futurs amb els ingressos previstos; no incrementar els costos previstos i de forma 
corresponent les tarifes per cobrir-los tindria com a conseqüència la fallida de la concessió per 
desequilibri econòmic i de forma correlativa el col�lapse de la gestió econòmica de la concessió i, ben 
segur, la rescissió de contracte per incompliment de les condicions mínimes del servei .
6) Les revisions de tarifes proposades en el present informe i els canvis establerts sobre el càlcul 
dels costos significa l’única forma de manteniment de la concessió .
7) S’ha considerat que amb les actuals circumstàncies l’increment de les tarifes es faci de forma 
percentualment igualitària, fent que tant la quota de servei com els preus de subministrament 
augmentin tots el mateix percentatge del 5,41%; a excepció dels drets de connexió que augmenten un 
3,20% i la conservació de comptadors que ho farà aproximadament en un 9%.
8) Cal remarcar que aquest increment del 5,41% en el preu de la tarifa de subministrament té una 
repercussió en les factures dels consums domèstics que es recull a l'annex corresponent, on per 
exemple per a una família tipus de 4 components (consum de 40 m3 al trimestre) suposa un increment 
en el rebut trimestral del 2,98 % (1,64 €/trimestre) abans de la pujada de l'IVA , i de 4,91% (2,70 €/
trimestre) a partir de l'1 de setembre quan el tipus aplicable d'aquest s'incrementi.
9) Atès que s’ha mantingut la consideració que per a les unitats familiars de més de 4 membres 
s’amplia el límit dels blocs en 4 m

3
 per a cada persona addicional a partir de la cinquena, tal com ja 

s’ha vingut fent a les darreres revisions.



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111....    Contracte pel servei municipal de subministrament d'aigua a Granollers, que compren la 
construcció de la xarxa de distribució i l'explotació del subministrament, el qual va ser formalitzat en 
escriptura pública, atorgada davant el Notari de Granollers, Sr. Francisco Longo Sanz, el 27 d'octubre 
de 1971

2222....  Disposició transitòria  primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic , aprovat per 
Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, en quan a la normativa aplicable als contractes 
iniciats per la normativa anterior 

3333....    Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, 
com a normativa d'aplicació a aquest expedient.

    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 del contracte de gestió del Servei Municipal  de Subministrament �

d'Aigua de Granollers ,mitjançant la incorporació d'una addenda, per tal de mantenir l'equilibri 
concessional , per l'aplicació del nou règim tarifari i el nou contracte de preus d'inversió,  d'acord amb 
els fets i fonaments de dret invocats, i que es transcriu tot seguit:

"         ADDENDA AL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DEADDENDA AL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DEADDENDA AL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DEADDENDA AL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE    
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE GRANOLLERS PER A LA MODIFICACIÓ DESUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE GRANOLLERS PER A LA MODIFICACIÓ DESUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE GRANOLLERS PER A LA MODIFICACIÓ DESUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE GRANOLLERS PER A LA MODIFICACIÓ DE    
L’ESTRUCTURA TARIFÀRIA DEL SERVEI I L’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS D’OBRA DEL’ESTRUCTURA TARIFÀRIA DEL SERVEI I L’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS D’OBRA DEL’ESTRUCTURA TARIFÀRIA DEL SERVEI I L’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS D’OBRA DEL’ESTRUCTURA TARIFÀRIA DEL SERVEI I L’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS D’OBRA DE    
LES INVERSIONS I DE LES ESCOMESES I COMPTADORSLES INVERSIONS I DE LES ESCOMESES I COMPTADORSLES INVERSIONS I DE LES ESCOMESES I COMPTADORSLES INVERSIONS I DE LES ESCOMESES I COMPTADORS
A la ciutat de Granollers, 9 de juliol de 2012.

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D’una part, el SrSrSrSr.... Josep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i Antigas, Alcalde - President de    l’Ajuntament del’Ajuntament del’Ajuntament del’Ajuntament de    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS, les circumstàncies personals del qual s’ometen per raó del càrrec , degudament 
assistit per la Secretaria d’aquesta Corporació, la Senyora Àngels Badia, qui dóna fe d’aquest 
acte, en virtut del que estableix l’article 1.1 a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
de Règim Jurídic dels Funcionaris de l’Administració Local .

I d’altra part, en Manuel Baurier TriasManuel Baurier TriasManuel Baurier TriasManuel Baurier Trias, proveït de NIF número 46.135.606-K, i amb domicili 
professional a Granollers, carrer Josep Umbert número 92-94, en la seva qualitat de Director 
Territorial i apoderat, segons apoderament suficient que així consta en Escriptura Pública 
atorgada el dia 6 d’octubre de 2011, davant el Notari de Barcelona, el Sr. Francisco Armas 
Omedes, amb el protocol número 2.481, en nom i representació de SOREASOREASOREASOREA,,,,    SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD    
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUASREGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUASREGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUASREGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,,,,    SSSS....AAAA,,,,    d’ara en davant SOREAd’ara en davant SOREAd’ara en davant SOREAd’ara en davant SOREA, domiciliada a 
l’Avinguda Diagonal, 211 de Barcelona, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona 
i amb CIF número A-08146367.

Les parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat per a atorgar aquest acte i actuant 
en la representació que els correspon, 

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

IIII.-.-.-.- Que SOREA és concessionària del Servei municipal d’abastament d’aigua potable de 
Granollers segons acord d’adjudicació definitiva de l’Ajuntament Ple en sessió de 29 de juliol de 
1971.
IIIIIIII.-.-.-.- Que en compliment d’aquest acord, l’Ajuntament de Granollers i SOREA van formalitzar un 
contracte de concessió en escriptura pública atorgada davant el Notari de Granollers, Sr. 
Francisco Longo Sanz, el 27 d’octubre de 1971 (en endavant el “contractecontractecontractecontracte”)
IIIIIIIIIIII.-.-.-.- Que conforme preveu la Clàusula Tercera de les “Bases o Pliego de condiciones 



económicas y jurídicas del concurso para la concesión del servicio municipal de abastecimiento 
de agua a Granollers, con el caudal de aguas procedentes del río Ter y que comprende la 
construcción de la red de distribución y la explotación del abastecimiento”, que es va unir a 
l’escriptura d’atorgament del contracte, el termini de la concessió és de 50 anys, començant-se 
a computar des de la data d’atorgament de la referida escriptura i, per tant, la concessió finalitza 
el 27 d’octubre de 2021.
IVIVIVIV.-.-.-.-    Que donat que la durada de la concessió ha entrat en el seu període final, es considera 
necessari modificar l’estructura tarifaria actual i adaptar el contractecontractecontractecontracte  de conformitat amb les 
següents,

C L À U S U L E SC L À U S U L E SC L À U S U L E SC L À U S U L E S

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.-.-.-.-    Objecte de l’addendaObjecte de l’addendaObjecte de l’addendaObjecte de l’addenda
És l’objecte d’aquesta d’addenda, la modificació del tractament en la tarifa del Servei 
d’abastament d’aigua de Granollers de les diferents partides de despeses que s’indiquen a 
continuació:
� Fons de reversióFons de reversióFons de reversióFons de reversió     ----    Amortització tècnicaAmortització tècnicaAmortització tècnicaAmortització tècnica     
� Despeses financeresDespeses financeresDespeses financeresDespeses financeres
� RetribucióRetribucióRetribucióRetribució
� Materials de conservació i treballs de tercersMaterials de conservació i treballs de tercersMaterials de conservació i treballs de tercersMaterials de conservació i treballs de tercers

Així mateix, per mitjà de la present addenda també s’actualitzen els preus d’obra de lespreus d’obra de lespreus d’obra de lespreus d’obra de les    
inversionsinversionsinversionsinversions  que hagi d’executar SOREA en virtut del contractecontractecontractecontracte  i els preus de les escomeses ipreus de les escomeses ipreus de les escomeses ipreus de les escomeses i    
comptadorscomptadorscomptadorscomptadors .
SEGONASEGONASEGONASEGONA.-.-.-.-        Entrada en vigor de l’addendaEntrada en vigor de l’addendaEntrada en vigor de l’addendaEntrada en vigor de l’addenda
La modificació que és objecte d’aquesta addenda entrarà en vigor a partir de la data de la seva 
aprovació per l’Ajuntament Ple.

TERCERATERCERATERCERATERCERA.-.-.-.-    Fons de reversió i Amortització tècnicaFons de reversió i Amortització tècnicaFons de reversió i Amortització tècnicaFons de reversió i Amortització tècnica
SOREA, en tant que concessionari del Servei municipal d’abastament d’aigua de Granollers, ha 
dut a terme tota una sèrie d’inversions en millores del Servei, requerides per l’Ajuntament de 
Granollers.
Part d’aquestes inversions s’han vingut recuperant, per part de SOREA, amb càrrec a les tarifes 
del Servei, per mitjà de la partida denominada “fons de reversió”. L'import acumulat per aquesta 
partida a data 30 de juny 2012 ascendeix a 4.971.588,82 euros.
No obstant, una part considerable de la inversió realitzada per SOREA, per valor de 
3.667.368,30 euros, resta pendent de repercutir en les tarifes del Servei. Aquesta repercussió 
representaria un increment substancial de les tarifes a abonar pels usuaris, tenint en compte el 
temps que resta de concessió. S’adjunta com Annex númAnnex númAnnex númAnnex núm....    1111 la relació de les inversions 
efectuades per SOREA, que no s’han repercutit en les tarifes del Servei.
D’altra banda, SOREA d’acord amb l’Ajuntament de Granollers, també ha vingut dotant, en les 
tarifes del Servei, un “fons d’amortització tècnica” amb l’objecte de cobrir la pèrdua de valor o 
depreciació de les instal�lacions i bens afectes al Servei en finalitzar la concessió, que hagin de 
ser objecte de reversió. L'import acumulat per aquesta partida a data 30 de juny 2012 ascendeix 
a 3.983.058,55 euros.
Donat que la titularitat del bé comporta la titularitat del fons i el “fons d’amortització tècnica”, en 
la part corresponent a les instal�lacions i bens objecte de reversió, correspon a l’Ajuntament de 
Granollers, atenent al temps que resta de concessió, i a la necessitat de mantenir un preu 
assequible del consum domèstic bàsic d’aigua, així com l’equilibri econòmic del contractecontractecontractecontracte , 
l’Ajuntament de Granollers i SOREA han convingut les següents modificacions en l’estructura 
tarifària i en el contractecontractecontractecontracte :
a) Deixar de dotar en les properes tarifes del Servei el “fons de reversió” .
b) Deixar de dotar en les properes tarifes del Servei el “fons d’amortització tècnica” seguint 
el mecanisme establert fins a la data, és a dir, amortització de la xarxa a 60 anys.
c) Transferir els “fons de reversió acumulat” per import de 4.971.588,82 euros, al “fons 
d’amortització tècnica”, que es passarà a denominar “fons d’amortització” i serà titularitat de 
SOREA.
Amb aquest “fons d’amortització” SOREA recuperarà la inversió efectuada en el Servei 
d’abastament domiciliari d’aigua de Granollers.
Tenint en compte que l’import acumulat d’aquest fons ascendeix a 8.954.647,37 euros, i que 
l’immobilitzat actualitzat a 30 de juny 2012 és de 11.992.482,87 €, la inversió pendent de 



recuperar per part de SOREA, referida als bens i instal�lacions objecte de reversió, a la data de 
signatura de la present addenda, ascendeix a 3.037.835,50 euros. 
Per recuperar aquest import, es dotarà una quota d'amortització tècnica constant resultant de 
dividir l’immobilitzat net amortitzable pel temps que resta de concessió fins a l'extinció del 
contracte, (9,25 anys) resultant una quota d'amortització tècnica constant de 328.415 euros/any, 
mitjantçant la qual SOREA haurà recuperat la totalitat de la seva inversió a la finalització del 
contracte, no havent de retornar per tant a l’Ajuntament de Granollers cap import per aquest 
concepte.
d) SOREA, d’acord amb les modificacions introduïdes en virtut de la present addenda, en 
finalitzar la concessió haurà de lliurar a l’Ajuntament de Granollers tots els béns i instal�lacions 
afectes al servei, que figurin en el seu Balanç com a revertibles, en l’estat de funcionament i 
conservació que es trobin en aquell moment.
e) En quant a les inversions no revertibles, titularitat de SOREA, incloses dins la partida 
d’amortització tècnica, l’import de les quals ascendeix a 1.157.464,72, i de les quals a data 30 
de juny de 2012 el concessionari ha recuperat l’import de 647.169,01 euros, s’amortitzaran 
durant la durada de la concessió, atenent al valor pendent de recuperar, que excloent els 
terrenys no amortitzables per valor de 33.568,55 euros, seria de 476.727,16 euros a data 30 de 
juny 2012.
Per a calcular la quota d'amortització tècnica constant es divideix aquest immobilitzat net 
amortitzable pel temps que resta de concessió fins a l'extinció del contracte (9,25 anys), 
resultant una quota d'amortització tècnica constant de 51.538,00 euros/any.
La retribució de les inversions executades per SOREA fins la data de la signatura de la present 
addenda serà de l’EURIBOR més un diferencial de 2 punts.

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.-.-.-.-    Despeses financeres i noves inversionsDespeses financeres i noves inversionsDespeses financeres i noves inversionsDespeses financeres i noves inversions
Per a les noves inversions que, en el seu cas, SOREA hagués de realitzar a requeriment de 
l’Ajuntament de Granollers, a partir de la data de signatura de la present addenda, la quantia 
anual de la despesa per amortització que es repercutirà a les tarifes del Servei s’establirà 
prenent el valor d’implantació o cost d’execució de les noves inversions i es dividirà aquest 
valor per 10 anualitats, llevat que la vida útil del nous béns sigui inferior, i en tal cas el nombre 
d’anualitats es correspondrà amb la seva vida útil . 
Si de conformitat amb aquest mecanisme, en arribar el final de la concessió SOREA no hagués 
pogut recuperar íntegrament la seva nova inversió, l’Ajuntament de Granollers haurà d’abonar a 
SOREA l’import de les noves inversions que no estiguin totalment recuperades econòmicament 
en el moment de la reversió dels actius objecte de la concessió. A tal efecte, amb 6 mesos 
d’antelació a la data prevista per a la finalització del contractecontractecontractecontracte     es constituirà una Comissió de 
Liquidació, que s’encarregarà de determinar la liquidació de les relacions econòmiques 
derivades del contractecontractecontractecontracte .
Tenint en compte aquesta previsió, si l’Ajuntament de Granollers estigués interessat en que 
SOREA continués invertint en el Servei, l’import i la retribució dels nous recursos aportats per 
part d’aquest, en bens revertibles, s’haurà de subjectar necessàriament a les condicions 
següents:
a) L’import màxim de la inversió durant el temps que resta de durada del contracte serà 
d’1.000.000 euros.
b) La inversió serà retribuïda a un tipus d’interès equivalent a l’EURIBOR per operacions a 
1 any, incrementat en 4 punts percentuals.
La revisió del tipus d’interès procedirà de forma anual segons resulti de la mitja ponderada de 
l’EURIBOR de referència durant l’any anterior a l’anualitat objecte de revisió .

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.-.-.-.-    Retribució de la gestió del concessionariRetribució de la gestió del concessionariRetribució de la gestió del concessionariRetribució de la gestió del concessionari
Atenent a les modificacions introduïdes per la present addenda, i a la necessitat de garantir 
l’equilibri econòmic del contractecontractecontractecontracte , l’Ajuntament de Granollers i SOREA pacten expressament 
que la retribució de la gestió de SOREA passi a ser la següent:
a) un 6% per a la compra d’aigua.
b) un 14% sobre la resta de despeses d’explotació.

SISENASISENASISENASISENA.-.-.-.-    Materials de conservació i treballs de tercersMaterials de conservació i treballs de tercersMaterials de conservació i treballs de tercersMaterials de conservació i treballs de tercers
Per tal de fer front al manteniment preventiu de la xarxa de distribució, la qual està arribant al 
final de la seva vida útil en determinades zones del municipi de Granollers, l’Ajuntament de 
Granollers i SOREA acorden fer una dotació específica per valor de 110.000,00 euros/any que 
passarà a incrementar la partida de “Materials de conservació i treballs de tercers” .



L’aplicació efectiva d’aquesta dotació serà degudament justificada anualment per part de 
SOREA, i s'adaptarà a les necessitats reals del Servei.

SETENASETENASETENASETENA.-.-.-.-    Preus d’obra de les inversionsPreus d’obra de les inversionsPreus d’obra de les inversionsPreus d’obra de les inversions
Els actuals preus per a obres de substitució i ampliació de la xarxa com a inversió del 
concessionari van ser aprovats per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers en 
sessió de data 8 de febrer de 2010.
Atès el temps transcorregut des de la darrera aprovació, SOREA en data 25 d’abril de 2012 ha 
presentat per registre d’entrada de l’Ajuntament de Granollers una nova proposta de preus per a 
l’any 2012. 
S’adjunta com Annex númAnnex númAnnex númAnnex núm....    2222 copia de la proposta presentada per SOREA.

VUITENAVUITENAVUITENAVUITENA.-.-.-.-    Preus de les escomeses i comptadorsPreus de les escomeses i comptadorsPreus de les escomeses i comptadorsPreus de les escomeses i comptadors
Atès el temps transcorregut des de la darrera aprovació, SOREA realitza una nova proposta de 
preus per a l’any 2012, que s’adjunta com Annex númAnnex númAnnex númAnnex núm....    3333.

NOVENANOVENANOVENANOVENA.-.-.-.-    Disposició finalDisposició finalDisposició finalDisposició final
En tot allò que no quedi modificat per la present addenda o s’hi oposi, continuarà regint el 
contractecontractecontractecontracte , quedant anul�lades i sense efecte, i substituïdes per les determinacions d’aquest 
document, les clàusules que en siguin contràries.

Conforme ambdues parts amb les clàusules precedents, les ratifiquen i s’hi sotmeten, i com a 
prova de conformitat signen el present document per duplicat i a un sòl efecte, en sis folis de 
paper comú numerats, en el lloc i data al principi indicats .

Per l’Ajuntament de GranollersPer l’Ajuntament de GranollersPer l’Ajuntament de GranollersPer l’Ajuntament de Granollers Per SOREAPer SOREAPer SOREAPer SOREA

L’Alcalde – President El representant legal

El Secretari General "

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar el quadre de preus d'obra civil i hidràulica que seran s'aplicació en les noves obres 
d'inversió que s'encarreguin a SOREA, com a concessionari i que s'incorporen a aquest expedient 
(ANNEX  II).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-        Aprovar les noves tarifes del subministrament d'aigua,  i publicar-les  al BOP, d'acord amb el 
quadre següent quant a : 

a) Tarifes de venda d'aigua.
b)  Conservació de comptadors.
c) Dreta de connexió de nous edificis



QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-....Aprovar els preus de les escomeses de comptadors i altres treballs complementaris vinculats 
al servei de subministrament d'aigua potable que s'incorporen en aquest expedient (ANNEX III)    i 
publicar-los al BOP.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Aprovar el cànon a percebre per l'Ajuntament de Granollers per un import de 0.0627€/m3

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Delegar les properes aprovacions dels quadres de preus d'obres d'inversió i d'escomeses i 
comptadors,  a aplicar aquest contracte en la Junta de  Govern de Local

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-     

Alcalde president:



Moltes gràcies. El regidor de Serveis, el senyor Segovia, farà la presentació, endavant, 

Sr. Segovia:
Traer a aprobación del pleno municipal la modificación de las tarifas de cualquiera de los contratos de 
servicios que tenemos vigentes, contemplan una cierta complejidad por la multitud de factores que 
intervienen. Y en el caso que hoy nos ocupa, el del servicio de distribución de agua potable, un 
servicio considerado básico para la ciudadanía es un buen ejemplo. Y en los tiempos que vivimos de 
crisis económica aun lo hace mas difícil .

Es por este motivo que intentaré explicar de la manera más inteligible posible .

Desde el equipo de gobierno, entendemos la gestión del agua como un ciclo integral, que incluye 
desde el consumo de agua potable al saneamiento y la mejora de la diversidad del entorno fluvial. Por 
ello impulsamos tres líneas de actuación:

– Garantizar un suministro de agua potable suficiente y de calidad, con la construcción de un 
nuevo depósito en el Puig de les Forques, por poner un ejemplo.
–
– Trabajar para una mejor eficiencia de la red de agua potable, con la sustitución de cañerías de 
fibrocemento por las de fundición con el objetivo de reducir averías. Más de 25km de red de agua 
potable renovados en los últimos cinco años.
–
– Convertirnos en uno de los municipios referentes en el aprovechamiento del agua no potable 
para usos como el riego de zonas verdes o la limpieza viaria que comportan un uso más racional y 
eficiente de este escaso recurso. 

Y todo ello teniendo un consumo doméstico de agua potable por habitante de las más bajas de 
Catalunya.

La revisión de tarifas que hoy traemos a aprobación nace como es natural de una propuesta inicial de 
la empresa SOREA, que es la empresa concesionaria para realizar el servicio de distribución de agua 
potable en la ciudad, desde el 30 de septiembre de 1970 y hasta el 27 de octubre de 2021. 

Por lo que quedan algo más de 9 años de concesión.

En base a la propuesta inicial de aumento de tarifas formulada por la empresa, y con la obligatoriedad 
de cumplir con el requisito que consta en el contrato de mantener el equilibrio económico entre los 
ingresos y los gastos, se entró en un proceso negociador tras un análisis conjunto por parte de los 
técnicos del área de la memoria, estudios y demás documentación presentada. 

Tras el cual se han ido poniendo sobre la mesa diferentes cuestiones que al final se han concretado 
en la propuesta que hoy presentamos al Pleno para su aprobación y que explicaré en tres apartados. 
• Modificación de les tarifas de suministro del servicio de agua potable .
• Modificación del cuadro de precios para las obras de sustitución y ampliación de la red por 
encargos a inversión.
• Modificación de precios de las acometidas, contadores y otros trabajos complementarios 
vinculados al servicio.

Sobre el PRIMER APARTADO: MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE SUBMINISTRO  DE AGUA 
POTABLE.

La empresa, solicita un aumento de tarifas ya que las vigentes, fueron aprobadas por el pleno 
municipal el 26 de mayo de 2009.
Quisiera recordar de entrada, que la variación del IPC en Catalunya entre julio de 2009 y mayo de 
2012 ha sido del 8'4%.

Los factores en los cuales se basa esta solicitud de aumento son:



– El aumento de entre otros de la mano de obra, materiales, energía eléctrica, o la compra de 
caudal de agua.
– Y especialmente por la repercusión de las inversiones efectuadas desde la última revisión 
tarifaria (valoradas en más de 3 millones de euros y que todavía no se han aplicado a tarifas y entre 
las que se pueden destacar las de Anselm Clavé, Marià Palau, Nou y Museu, Mare de Déu de Nuria, 
Francesc Tarafa, Passeig de la Muntanya, Av.Sant Esteve o la peatonalización de la carretera ).
–
Con estas inversiones se ha conseguido disminuir en un 9% el número de averías en la red y 
manteniendo e incluso incrementando el rendimiento de la red hasta situarlo en un 89%.  

Esto no significa que el 11% restante sean pérdidas ya que existen suministros sin contador como las 
bocas de riego o las de incendio.

Otros aspectos que también incidirán en el precio del agua será la aplicación de la nueva ley de 
Medidas Fiscales y Financieras de la Generalitat de Catalunya que modifica el tratamiento del canon 
del agua.

Sobre las Tarifas vigentes y las tarifas solicitadas :

Como decía anteriormente, las tarifas que se aplican en la actualidad, son las que fueron aprobadas 
por  la Comissió de Preus de Catalunya en la sesión del 27 de julio de 2009.  

 Las nuevas tarifas que inicialmente solicitaba  SOREA representaba un aumento del  7777''''84848484%.%.%.%. 

Como que la posición del Ayuntamiento y de la empresa no es coincidente, se acuerda tomar como 
período de referencia el año 2010201020102010        y como previsión el período de comprendido de julio dejulio dejulio dejulio de    2012201220122012    aaaa    
junio dejunio dejunio dejunio de     2013201320132013.  

La diferencia recae principalmente en los siguientes aspectos :

– No se acepta la previsión de incremento del 1% en personal.
– Se incrementa la partida destinada a mantenimiento preventivo a 110.000€
– No se acepta el cargo que pretendía la empresa del cobro por la gestión del canon del agua ni 
por los recibos impagados que hasta ahora asumía la Agencia Catalana de l'Aigüa y que sumaba un 
total de 40.000€

Otros aspectos del acuerdo que se recogen en la adenda correspondiente a la que hacia referencia la 
señora Secretària  es que los gastos financieros de las nuevas inversiones que se puedan realizar en 
los años que restan de contrato hasta un máximo de 1.000.000€ se abonen en base al EURIBOR 
incrementado en cuatro puntos. Y que la retribución sobre los gastos de gestión de la empresa, que no 
sean la compra de agua pasen del 10 al 14%. 

La gran cuestión recae, en aplicar los fondos de reversión y de amortización técnica acumulados a 
titularidad del concesionario, y abonarle a la empresa, el resto del valor neto inmovilizado en los que 
quedan de contrato.

De lo cual resulta, que a partir de este acuerdo, se dota un fondo de amortización de 
aproximadamente 380.000€.

Tal y como decía al principio, en este expediente, constan un par de apartados más.

El segundo, que corresponde a la modificación del cuadro de precios para las obras de sustitución y 
ampliación de la red. 

Y tercero y último, la modificación de precios de acometidas, contadores y otros trabajos 
complementarios vinculados al servicio .

Finalmente, y tras el largo proceso negociador con la empresa, todo esto hace que pese a que el 
aumento medio sea del 5,41% acordado, la tarifa del consumo de agua potable en Granollers, al 



haber imputados otros costes (como el canon del agua), el incremento sea menor. 
Un ejemplo, lo que verá repercutido en su recibo una familia tipo de cuatro personas (que consume de 
40 metros cúbicos al trimestre (40.000 litros), será 1'64€ (un euro y sesenta y cuatro céntimos) al 
trimestre. 

Es decir su recibo se incrementará un 2'98%. 

Hay que decir también que este aumento se verá limitado al mes de agosto ya que el aumento de dos 
puntos del IVA aprobado por el Gobierno Central a partir del 1 de septiembre, supone finalmente que 
el aumento sea de 2'70€/ trimestre.

Todo a expensas del más que previsible aumento del precio del agua que fijará la Generalitat en los 
próximos meses.

Ya acabo. Como decía al inicio, el agua es un bien escaso que debe ser gestionado de forma eficiente 
y por el cual debemos aplicar medidas que fomenten el ahorro. 

Y este es nuestro objetivo. Pero sobretodo, tampoco debemos olvidar que es un servicio básico y que 
tiene que ser accesible y estar al alcance de todas las personas. Muchas gracias.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::12121212        CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    4444        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111         AGAGAGAG::::    1111

 Alcalde president:
Passem al punt número 11, endavant, 

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS EN EL PROJECTE EUROPEU SUDGRANOLLERS EN EL PROJECTE EUROPEU SUDGRANOLLERS EN EL PROJECTE EUROPEU SUDGRANOLLERS EN EL PROJECTE EUROPEU SUD ''''EAUEAUEAUEAU----2222

En data 28 de febrer de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local la sol�licitud de subvenció de 
l'Ajuntament de Granollers a la Comissió Europea per al projecte SUD'EAU en el marc d'Interreg IVB 
SUDOE amb l'import següent:

Pressupost total per part de l'ajuntament de Granollers: 239.035,00 euros
Import sol�licitat: 179.276,25 euros

El projecte SUD'EAU pretén implicar les entitats locals i regionals, en la gestió sostenible de l'aigua i 
dels rius, així com en l'aplicació local de les directrius i mesures dels Plans Hidrològics de les 
Conques dels rius, capitalitzant, millorant i donant continuïtat a la utilització de metodologies i eines 
comuns creades en el projecte SUDEAU.

En data 6 de juliol de 2012 el coordinador del projecte notifica a la resta de socis la resolució del 
Comitè de Programació SUDOE. En aquesta resolució s'informa que el projecte SUD'EAU-2 – 
SOE3/P2/E549 ha estat autoritzat a passar a la segona fase reformulant el projecte amb una sèrie de 
recomanacions emeses pel Comitè de Programació. Entre aquestes hi ha la reducció d'un 20% del 
pressupost de la majoria de socis entre els que està l 'Ajuntament de Granollers.

Seguint aquestes recomanacions es proposa que l’Ajuntament de Granollers sol�liciti 143.421 euros a 
la Comissió Europea pel desenvolupament del projecte i s’haurà de justificar 191.228 euros. Aquest 
projecte en cas que sigui aprovat té una durada de 26 mesos a partir de l’1 de novembre de 2012.

A més, es proposa aprovar pel ple la participació de l'Ajuntament de Granollers en el projecte 
SUD'EAU-2 (SOE3/P2/E549) amb l'existència 'una contrapartida nacional de 47474747....807807807807,,,,00000000    €€€€ per la 
realització de les activitats objecte de la responsabilitat de l'Ajuntament en el marc del projecte 
conforme a lo establert en el pla financer del formulari de candidatura consolidat

AnyAnyAnyAny 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 TotalTotalTotalTotal



Quantitat 3.807,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 47474747....807807807807,,,,00000000    €€€€

Aquesta obligació de despesa per part de l'ajuntament de Granollers s'assumeix a partir del sou de 
personal adscrit al projecte. En aquest cas la relació de personal i percentatge aplicat per cada un dels  
anys és el següent:

PersonaPersonaPersonaPersona NIFNIFNIFNIF NovNovNovNov....    i Desi Desi Desi Des....    2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014
Angel Gonzalo Martí 43440735-Z 20,00% 20,00% 20,00%
Quim Comas Estany 77107052-N 25,00% 25,00% 25,00%

Sílvia Giró Gràcia 52143985-H 5,00% 5,00% 5,00%
Consuelo Herrera González 77297627-D 10,00% 10,00% 10,00%

Delegar en el regidor responsable de programació qualsevol canvi en l'adscripció de personal que es 
pugui produir al llarg del projecte SUD'EAU-2 (SOE3/P2/E549).

Delegar en l'alcalde la signatura de qualsevol conveni de col�laboració per a la gestió i execució del 
projecte SUD'EAU-2 (SOE3/P2/E549).

Que d'acord amb la documentació rebuda per correu electrònic el dia 26 de juliol per part del líder del 
projecte europeu, l'Ajuntament de Granollers ha d'aprovar per l'acord de Ple la participació de 
l'Ajuntament en el projecte SUD'EAU-2 (SOE3/P2/E549) abans delabans delabans delabans del    14141414    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2012201220122012,,,, que es 
la data límit de presentació de la segona fase del programa SUDOE.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Sol�licitar la subvenció la Comissió Europea de 143.421,00 euros per al projecte SUD'EAU 
en el marc d'Interreg IVB SUDOE.

SegonSegonSegonSegon:::: Aprovar pel ple la participació de l'Ajuntament de Granollers en el projecte SUD'EAU-2 
(SOE3/P2/E549) amb l'existència d'una contrapartida nacional de 47474747....807807807807,,,,00000000    euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer :::: Delegar en el regidor responsable de programació qualsevol canvi en l'adscripció de 
personal que es pugui produir al llarg del projecte SUD'EAU-2 (SOE3/P2/E549).

QuartQuartQuartQuart:::: Delegar en l'alcalde la signatura de qualsevol conveni de col�laboració per a la gestió i 
execució del projecte SUD'EAU-2 (SOE3/P2/E549).

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Notificar aquest acord a les persones interessades. 

Alcalde president:
Té la paraula el regidor de programació, el senyor Albert Camps, endavant, 

Sr. Camps:
Bon vespre, breument comentar que el projecte SUD’EAU-2 pretén implicar les entitats locals i 
regionals, en la gestió sostenible de l’aigua i dels rius, així com en l’aplicació local de les directrius 
europees de la Directiva Marc de l’Aigua i en les mesures dels Plans Hidrològics de les Conques 
fluvials. Això fer-ho mitjançant el desenvolupament i difusió de metodologies i eines comunes per a la 
gestió sostenible de l’aigua.

El projecte SUD'EAU-2 forma part del programa europeu SUDOE, que forma part alhora del Interreg 
IV-B, l’àmbit territorial del qual abasta Portugal, Espanya i el sud de França.

 El líder del projecte és el CRANA (Centro de Recursos Ambientales de Navarra), organisme que 
pertany al govern de Navarra. I el qual ell ha escollit set socis, entre els quals estem nosaltres 
Granollers:
o Portugal. Ajuntament de Penafiel, de la conca del riu Duero.
o Els consorcis regionals de la Garona (SMEAG) amb seu a Toulouse i de la conca de la Dordonya  
EPIDOR), amb seu a Castelnaud-la-Chapelle.



o D’Espanya, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) amb seu a Saragossa, el CIMA 
(Centro de Investigación del Medio Ambiente) del govern de Cantàbria i els ajuntaments catalans de 
Vielha i Granollers.

Explicar que el projecte s’iniciarà en el mes de novembre de 2012 i al llarg de 26 mesos que és la 
durada que té per acabar pel desembre de 2014.

Granollers liderarà un dels cinc grups de treball, concretament al que fa referència a Publicitat, 
Informació i Capitalització del projecte. En el seu conjunt, l’import econòmic del projecte ascendeix a 
uns 1,4 milions d’euros, dels quals un 75% seran finançats pels fons europeus. D’aquest total, 
correspon a l’Ajuntament de Granollers 191.000 euros, que seguint la proporció abans esmentada, 
143.000 € aniran a càrrec de la Comissió Europea i els 48.000 restants a l’Ajuntament de Granollers.

Tal com marca aquests projectes Interreg,  aquesta obligació de despesa per part de l’ajuntament de 
Granollers s’assumeix a partir del sou de personal adscrit al projecte i, en conseqüència, no suposarà 
un increment de la despesa.

Finalment dir que obtenir aquest projecte no ha estat fàcil. S’hi van presentar més de 330 projectes, 
dels quals només Europa en va  seleccionar 21 per passar a la segona fase, entre ells el nostre del 
qual en formen part. 

Afirmar el fet que segurament ser referència a l’àmbit de la recuperació fluvial  i de la política de gestió 
de l’aigua, com hem comentat en el punt anterior, han estat els mèrits que el líder va veure en 
nosaltres, Granollers, per convidar-nos a formar part del projecte.

Per acabar, també dir, que un projecte com aquest ens permetrà, en els propers anys, poder continuar 
doncs a la nostra posada en valor d'aquest entorn fluvial que tenim a la nostra ciutat. Moltes gràcies.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    21212121 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE::::    1111        AGAGAGAG::::    1111
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::4444        PPPPPPPP::::    4444        

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, passem al punt número 12, 
 
 

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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELLDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELLDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELLDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL    
ESCOLAR MUNICIPAL DE GRANOLLERSESCOLAR MUNICIPAL DE GRANOLLERSESCOLAR MUNICIPAL DE GRANOLLERSESCOLAR MUNICIPAL DE GRANOLLERS

El 25 d'abril de 1988, el Consell Escolar Municipal de Granollers va publicar els estatuts pels quals es 
regiria. Al  llarg dels anys, aquests estatuts s'han anat revisant per a actualitzar-los i adequar-los a la 
normativa vigent.

Durant el present curs 2011/2012 es va crear una comissió per revisar, de nou, els estatuts del CEM 
de Granollers.

El dimarts, 12 de juny de 2012 es va reunir el plenari del consell Escolar Municipal de Granollers i va 
aprovar la proposta d'estatuts renovats que havia revisat la comissió creada.

D'acord amb l'informe emès per la Cap del Servei d'Educació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de la Generalitat de Catalunya.



Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d'organització i de 
funcionament dels Consells Escolars Municipals .

Estatuts del Consell Escolar Muncipal de Granollers .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consell Escolar Municipal de Granollers d'acord al 
redactat següent:

ESTATUTS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE GRANOLLERSESTATUTS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE GRANOLLERSESTATUTS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE GRANOLLERSESTATUTS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE GRANOLLERS

EXPOSICIÓ DE MOTIUSEXPOSICIÓ DE MOTIUSEXPOSICIÓ DE MOTIUSEXPOSICIÓ DE MOTIUS ::::    

El Consell Escolar Municipal és el màxim òrgan de representació de la comunitat educativa del 
municipi. El Ple de la Corporació municipal va aprovar  els seus primers estatuts el 5 d'octubre de 
1988, en compliment de la Llei 25/1985 de Consells Escolars.
Posteriorment, l'any 2004, es va dur a terme una revisió d'aquests estatuts amb la intenció 
d'actualitzar els canvis normatius, així com potenciar l'espai de participació i de debat sobre tots 
aquells temes que poguessin preocupar la comunitat educativa i la societat en general .

En aquests darrers vuit anys, s'han produït canvis que ens han dut a plantejar  aquesta nova revisió 
dels estatuts i que ens ha de permetre actualitzar-los i introduir la possibilitat d'establir nous sistemes 
de comunicació, ineludibles actualment.

El 10 de juliol de 2009 es va publicar la Llei d'Educació, aprovada pel Parlament de Catalunya, en 
aplicació a les seves competències en matèria educativa. Fins al moment, aquesta llei no s'ha 
desplegat pel què fa referència als Consells Escolars Municipals i per tant, hem cregut oportú 
mantenir la composició del Consell existent fins ara .

La societat actual té completament integrades les tecnologies de la comunicació i les seves 
aplicacions. La creació i utilització de xarxes socials és, en aquest moment, imprescindible per a 
l'intercanvi d'informació i facilita els espais de participació i debat. És per això que calia que els 
estatuts del Consell Escolar Municipal contemplessin la creació d'una plataforma que ens ha de 
permetre una comunicació més fluida i una dinàmica de treball més àgil , quan sigui el cas.

Les modificacions dutes a terme són el reflex de la necessitat d'actualitzar les eines de comunicació 
entre els membres del Consell, tot mantenint l'estructura bàsica en que es conforma aquest 
organisme, per tal de continuar sent l'instrument central i més representatiu de la comunitat educativa 
municipal.

Granollers, 12 de juny de 2012

CAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL I .-.-.-.-    NATURALESA I FINALITATSNATURALESA I FINALITATSNATURALESA I FINALITATSNATURALESA I FINALITATS

Article 1.- Per definició normativa un CEM és un organisme de consulta i de participació dels sectors 
de l’ensenyament no universitari. 

Les matèries en les que un CEM pot ésser consultat són : 

a) Determinació dels llocs escolars que s’han de crear, substituir o suprimir dins el municipi per 
aconseguir l’accés de tots els ciutadans i les ciutadanes a nivell educatiu i cultural que en permetin la 
realització social i personal .
b) Planificació i admissió dels alumnes de la localitat amb la finalitat d’afavorir l’ocupació real de les 
places escolars i de millorar el rendiment educatiu .



c) Discussió dels problemes que afecten la Comunitat Educativa durant el curs .
d) Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context 
econòmic, social i cultural de l’alumne.
e) Els criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics 
d’ensenyament.
f) Foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica 
i amb els principis d’escola activa per aconseguir una escola democràtica, científica, crítica, lliure, no 
discriminatòria i catalana.
g) Propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei 
educatiu dins l’àmbit del municipi.
h) Les actuacions i les normes municipals que afecten a serveis educatius complementaris i 
escolars amb incidència en el funcionament dels centres docents .
i) Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga 
als Municipis.
j) Els Consells Escolars tenen dret a ser informats per l’administració Educativa que correspongui 
sobre qualsevol tema en relació amb l’acció educativa dins el Municipi .

CAPÍTOL IICAPÍTOL IICAPÍTOL IICAPÍTOL II .-.-.-.-    OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS

Article 2.- Tenint, doncs, en compte la definició normativa, la tasca que fins ara ha portat a terme el 
CEM, i sobretot, les finalitats del nostre Consell Escolar Municipal, els objectius a assolir esels objectius a assolir esels objectius a assolir esels objectius a assolir es    
concreten enconcreten enconcreten enconcreten en :
 
a) Propiciar i facilitar que tots els agents educatius de la ciutat disposin d’un fòrum on poder 
compartir necessitats, inquietuds i opinions en referència a la seva tasca educativa . 
b) Ésser un canal de comunicació entre els agents educatius de la ciutat i les administracions 
educatives, tant per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Granollers, com pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
c) Assessorar l’administració educativa, tant la local com la de Catalunya, en aquells aspectes de la 
seva competència que tinguin ressonància en els aspectes educatius de la ciutat .
d) Possibilitar que els projectes i les decisions que es prenguin referides a  l’educació de l 'alumnat, i 
que impliquin els diferents  col�lectius (famílies, alumnes, professorat...) i els diferents agents 
educatius de la ciutat ; siguin conegudes, valorades i consensuades pels qui les han d’impulsar i  
portar a terme.
e) Possibilitar que les actuacions ordinàries (matrícula, manteniment...) que es porten a terme des 
de l’àmbit municipal siguin conegudes, compartides i consensuades pels diferents membres de la 
comunitat educativa. 
f) Facilitar que les actuacions extraordinàries que es porten a terme des de l’àmbit municipal i des 
de l’àmbit de la Generalitat siguin conegudes i  valorades per els diferents membres de la comunitat 
educativa (serveis educatius  complementaris, activitats extraescolars, construcció de nous centres 
educatius, nous equipaments ...) 
g) Col�laborar amb els diferents agents educatius de la ciutat i els altres serveis municipals per tal 
de fomentar i propiciar el sorgiment d’activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa de la 
ciutat  i a afavorir l’assoliment de les fites del PEG.
h) Generar opinió entre els diferents agents educatius de la ciutat i entre els ciutadans de 
Granollers en referència als temes educatius d’àmbit del CEM i del PEG.
i) Propiciar contactes amb altres municipis de la comarca per si calgués o interessés desenvolupar 
actuacions compartides a partir dels propis municipis o dels seus consells escolars municipals

CAPÍTOL IIICAPÍTOL IIICAPÍTOL IIICAPÍTOL III .-.-.-.-    FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLARFUNCIONS DEL CONSELL ESCOLARFUNCIONS DEL CONSELL ESCOLARFUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR ::::

Article 3.- Per aconseguir aquests objectius el Consell ha de desenvolupar les següents funcions o 
tasques:

a) Propiciar i facilitar que tots els agents educatius de la ciutat disposin d’un fòrum on poder compartir 
necessitats, inquietuds i opinions en referència a la seva tasca educativa . 
a.1.- Impulsar l'elaboració d'un catàleg d’entitats, serveis, centres que tinguin relació amb el món 
educatiu. 
a.2.-  Convidar a participar les entitats,  serveis i centres que tinguin relació amb el món educatiu en 
alguns debats, reflexions o consultes sobre temes que els afectin directament o bé dels quals en són 
agents actius.



a.3.- Establir una metodologia de treball que faciliti la participació activa de tots els membres del CEM, 
tant a nivell de plenari com a nivell de comissions de treball .
a.4.- Promoure la discussió i valoració de tots els temes que tinguin repercussió en la tasca educativa .
a.5.- Desenvolupar un mitjà de comunicació a través de les TIC que faciliti l'intercanvi d'opinions dels 
temes que afectin el CEM

b) Ésser un canal de comunicació entre els agents educatius de la ciutat i les administracions 
educatives, tant per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Granollers, com pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b.1.- Traslladar a les autoritats educatives les propostes que el CEM faci sobre els temes educatius 
valorats . 
b.2.- Valorar i fer propostes sobre els temes que tinguin repercussió en la tasca educativa dels 
membres del CEM .
b.3.- Recollir, valorar, discutir i reelaborar les propostes dels representants dels diferents sectors i 
exposar-les al plenari per a la seva valoració i fer propostes concretes a les autoritats educatives .

c) Assessorar l’administració educativa, tant la local com la de Catalunya, en aquells aspectes de la 
seva competència que tinguin ressonància en els aspectes educatius de la ciutat .
c.1.- Rebre informació sobre els projectes i les decisions presses per l’administració educativa que 
tinguin alguna repercussió sobre els centres, les entitats o els diferents agents educatius.
c.2.- Pot ser consultat sobre les diferents actuacions que l’administració educativa local té previst 
portar a terme en referència a temes educatius  ( centres educatius, AMPA’s , alumnes, professorat ...)
c.3.- Facilitar la valoració dels diferents projectes als membres del CEM a través de donar-los 
informació sobre els mateixos i sobre les actuacions previstes .
c.4- Facilitar la discussió dels diferents temes educatius per tal d’arribar a un consens  . 

d) Possibilitar que els projectes i les decisions que es prenguin referides a  l’educació de l'alumnat, i 
que impliquin els diferents  col�lectius (famílies, alumnes, professorat...) i els diferents agents 
educatius de la ciutat ; siguin conegudes, valorades i consensuades pels qui les han d’impulsar i  
portar a terme.
d.1.- Rebre la informació referida als següents temes : llocs escolars del municipi ,  ocupació de places 
escolars.
d.2.- Pot ser consultat sobre les diferents actuacions que l’administració educativa local té previst 
portar a terme en referència a temes que afectin a la comunitat educativa al llarg del curs . 
d.3 Valorar els projectes referits a accions compensatòries per a disminuir les desigualtats provinents 
del context econòmic, social i cultural dels alumnes.
d.4.- Facilitar la discussió dels diferents temes educatius per tal d’arribar a un consens, com  ara : els 
criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d’ensenyament.

e) Possibilitar que les actuacions ordinàries (matrícula, manteniment...) que es porten a terme des de 
l’àmbit municipal siguin conegudes, compartides i consensuades pels diferents membres de la 
comunitat educativa. 
e.1 Rebre la informació referida als següents temes : propostes de conveni i acords de competències 
delegades que millorin la qualitat del servei educatiu dins l’àmbit municipal .
e.2.- Rebre la informació de les diferents actuacions ordinàries que es portin a terme des de l’àmbit 
municipal i des de l'àmbit de la Generalitat.
e.3.- Pot ser consultat  sobre les diferents actuacions que l’administració educativa local té previst 
portar a terme en referència a les actuacions ordinàries: matriculació dels alumnes, manteniment dels 
centres d’ensenyament públics.
e.4.- Facilitar la discussió dels criteris d’actuació que regeixen les diferents  actuacions ordinàries i 
consensuar-los. 

f) Facilitar que les actuacions extraordinàries que es porten a terme des de l’àmbit municipal i des de 
l’àmbit de la Generalitat siguin conegudes i  valorades per els diferents membres de la comunitat 
educativa (serveis educatius  complementaris, activitats extraescolars, construcció de nous centres 
educatius, nous equipaments ...) 
f.1.- Rebre la informació referida a les actuacions extraordinàries que es porten a  terme des de l’àmbit 
municipal i des de l’àmbit de la Generalitat .
f.2.- Pot ser consultat  sobre les diferents actuacions extraordinàries que l’administració educativa 
local té previst portar a terme : foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat , a fomentar la 
renovació pedagògica, en el respecte als principis de la ciutat educadora i del PEG.



f.3- Facilitar la discussió dels criteris d’actuació que regeixen les diferents  actuacions extraordinàries i 
consensuar-los.

g) Col�laborar amb els diferents agents educatius de la ciutat i els altres serveis municipals per tal de 
fomentar i propiciar el sorgiment d’activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa de la ciutat  i 
a afavorir l’assoliment de les fites del PEG.
g.1.- Conèixer el PEG de la ciutat 
g.2.- Fer propostes que fomentin i propiciïn el sorgiment d’activitats per a millorar la qualitat educativa 
de la ciutat  i afavorir l’assoliment de les fites del PEG .

h) Generar opinió entre els diferents agents educatius de la ciutat i entre els ciutadans de Granollers 
en referència als temes educatius d’àmbit del CEM i del PEG.
h.1.- Fomentar una actitud activa dels membres del CEM vers els col�lectius que cadascú representa 
per tal de generar opinió entre els diferents agents educatius i entre els ciutadans i les ciutadanes de 
Granollers en referència als temes educatius d’àmbit del CEM i del PEG.
h.2.- Traspassar la informació de tot allò que el CEM valora, i porta a terme per tal que sigui conegut 
per el màxim de persones de l’entitat a qui representa cada membre del CEM.
h.3.- Fer propostes que l’administració educativa pugui portar a terme per tal de crear opinió entre els 
diferents agents educatius de la ciutat i entre els ciutadans de Granollers .

i) Propiciar contactes amb altres municipis de la comarca per si calgués o interesses desenvolupar 
actuacions compartides a partir dels propis municipis o dels seus consells escolars municipals
i.- Contactar amb les regidories i els consells escolars municipals per establir lligams en les propostes 
i demandes d’àmbit més comarcal (mapa escolar, serveis educatius,..)

CAPÍTOL IVCAPÍTOL IVCAPÍTOL IVCAPÍTOL IV .-.-.-.-    COMPOSICIÓ DEL CONSELLCOMPOSICIÓ DEL CONSELLCOMPOSICIÓ DEL CONSELLCOMPOSICIÓ DEL CONSELL ::::

Article 4.- Atenent que la llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de la Generalitat de Catalunya, en el 
seu article 173, corresponent als Consells escolars municipals, no especifica la seva composició, es 
manté la composició del CEM de Granollers vigent fins a la present data i que es va crear en aplicació 
de la base 2.4 del Capítol I de l’annex del Decret 404/1987 que fixa que les poblacions amb més de 15 
centres educatius tindran un consell compost per un mínim de 44 membres, i amb voluntat d’atendre 
les peculiaritats educatives de Granollers segons queda facultat per l’article  2 de l’esmentat decret.

Així, es fixa en 53535353    el nombre de vocals del Consell Escolar de Granollers , amb la següent composició:

4.1.- En compliment del contingut de les bases 3, 4, 6.1, 6.3, 8, 10 i 13 del Capítol I de l’annex, queda 
garantida la participació dels sectors:
a) Corporació Municipal: 5 membres
Un membre de cada grup polític amb representació municipal que anomenarà el Ple. En cas de variar 
el nombre de grups polítics, canviaria el nombre total de membres.

b) Mestres i Professors:  12 membres
b.1) Quatre (4) en representació dels professors/es i mestres que formen part dels consells escolars 
del centres del sector públic, i que garanteixin la representativitat de totes les etapes educatives 
(escoles bressol, infantil i primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria )

b.2) Quatre (4) en representació dels professors/es i mestres que formen part dels consells escolars o 
òrgans similars del  sector privat i/o concertat, i que garanteixin la representativitat de totes les etapes 
educatives (escoles bressol, infantil i primària, educació secundària obligatòria i post obligatòria )

b.3) Tres (3)  representants dels sindicats amb representació a la mesa de negociació de Granollers i 
que garanteixin la representativitat del sector públic i privat .

b.4) Un (1) representant del Casal del Mestre
       
c) Pares i mares d’alumnes: 10  membres.
  c.1) Quatre (4) en representació dels pares i les mares que formen part dels consells escolars dels 
centres del sector públic:
1 Escoles Bressol



1 Escoles d'educació infantil i primària
1 Instituts d'educació secundària 
1 Educació secundària post obligatòria

c.2) Quatre (4) en representació dels pares i les mares que formen part dels consells escolars o 
òrgans similars dels centres del sector privat i /o concertat:
1 Escoles Bressol
1 Centres Primària i Secundària
1 Centre d’Educació especial
1 Educació secundària post obligatòria

c.3) Dos (2) en representació de les federacions de les associacions de pares i mares :
1 representant de la FAPAC
1 representant de la FAPEL

d) Alumnes: 8 membres.
Quatre (4) en representació dels alumnes que formen part dels consells escolars dels centres públics
Quatre (4) en representació dels alumnes que formen part dels consells escolars dels centres 
privats-concertats.

e) Administració i serveis: 2 membres.
Dos membres en representació del personal d’administració i serveis que formin part dels Consells 
Escolars de centre (1 del sector públic i 1 del sector privat i/o concertat)

f) Directors  o titulars dels centres: 6 membres
Tres (3) en representació dels directors i les directores  dels centres públics de :

Escoles Bressol
Escoles d'educació infantil i primària
Instituts d'educació secundària

Tres (3) en representació dels directors i les directores dels centres privats i/o concertats, que 
garanteixin la representació de tots els nivells  (Escola bressol, primària, secundària)

4.2- En aplicació de l’article 2 de l’esmentat Decret 404/1987 i en atenció a la tasca educativa portada 
a terme en els camps de la  formació d’adults, formació professional, educació especial, renovació 
pedagògica,.. són també vocals del Consell:
- Un membre de l’Escola d’adults
- Un membre de l’Escola Municipal del Treball
- Un membre de l’Escola Municipal Salvador Llobet
- Un membre de l’Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera
- Un membre del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero
- El cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Granollers
- Un membre del Consell Escolar de l’Escola Oficial d’idiomes

4.3.- Per tal que hi hagi la màxima representació de la comunitat educativa, els serveis educatius del 
Departament de la Generalitat de Catalunya, estaran representants amb un màxim de 3    membres, a 
triar entre el personal de: Centre de Recursos, EAP, Oficina Gestora, Inspecció, o altres adients per al 
desenvolupament de les funcions i els objectius del CEM. 

Article 5.- El nomenament i el cessament dels vocals del Consell Escolar de Granollers s’efectuarà per 
acord de l'Ajuntament en Ple en el cas dels representants municipals i per Decret d’Alcaldia en la resta 
de vocals proposats pels diferents sectors.

Article 6.- Els membres del Consell Escolar de Granollers ho seran per un període de dos cursos 
escolars. No obstant això, qualsevol membre pot causar baixa per un dels motius següents:
- Per renúncia del mateix interessat
- Per proposta de nou nomenament per part del mateix sector que l’havia proposat en el cas de perdre 
la condició que li va permetre ésser elegit .
- Per deixar de formar part del Consell escolar del seu mateix centre quan aquesta circumstància 
n’havia possibilitat el nomenament



CAPÍTOL VCAPÍTOL VCAPÍTOL VCAPÍTOL V .-.-.-.-    ÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERN

Article 7.- El Consell Escolar de Granollers queda estructurat pels òrgans de govern següents: 
President, Vice-president, Secretari, Plenari del Consell, Comissió Permanent i Comissions de 
Treball.

Article 8.- EL PRESIDENT
8.1.- La Presidència del Consell Escolar de Granollers recau en la persona de  l’alcalde de Granollers .
8.2.- Són funcions del President o la Presidenta del Consell
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb 
vot de qualitat
b) Fixar l’ordre del dia
c) Exercir oficialment la representació del Consell en tots els actes i procediments que calgui .
d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
e) Autoritzar l’assistència al Plenari, Comissió Permanent o Comissions de Treball, de persones de 
reconeguda vàlua o coneixements específics que el tractament d’un tema ho faci aconsellable .

Article 9.- EL VICE-PRESIDENT
9.1.- El Vice-President o Vice-presidenta té com a funció específica la substitució del President o 
Presidenta amb tots els seus drets i deures en casos de malaltia, absència o delegació d’aquell.
9.2.- El càrrec del Vice-President recaurà sempre en el regidor/a d'Educació i serà nomenat com a tal 
per Decret d'Alcaldia.

Article 10.- EL SECRETARI
10.1.- Actuarà com a secretari o secretària del Consell  el Secretari/ària de l’Ajuntament, que podrà 
delegar les seves funcions.
10.2.- Són funcions del secretari/a:
a) Assistir amb veu i sense vot, a les sessions del Plenari del Consell , Comissió Permanent
b) Aixecar actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell. Assessorar 
jurídicament el Consell i els seus òrgans .
c) Certificar els acords amb el vist-i-plau del President/a, tramitar i arxivar la correspondència i la 
documentació.

Article 11.- EL PLENARI DEL CONSELL:
11.1.- El Plenari del Consell queda constituït per la totalitat dels membres a què es fa referència a la 
Composició del Consell Escolar (capítol IV, article 4).
11.2.- Són funcions del Plenari del Consell les següents:
a) Aprovar el Règim Interior que concreti i ampliï el contingut d’aquests Estatuts
b) Elegir els membres de la Comissió Permanent.
c) Aprovar la creació, la composició, el contingut, les competències i la duració de les Comissions 
de Treball.
d) Aprovar els programes d’actuació del mateix consell
e) Aprovar la memòria anual
f) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació que afecti el camp 
d’actuació del Consell
g) Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Granollers i a 
qualsevol altra administració educativa sobre qüestions relacionades amb les seves competències .
h) Elaborar totes les planificacions, les actuacions i els informes que li siguin delegats o demanats 
per l’Ajuntament de Granollers.
i) I totes les funcions que es detallen en el punt de les Funcions que desenvolupen els Objectius 
del Consell (capítol III, article 3).

Article 12.- LA COMISSIÓ PERMANENT
12.1.- La Comissió Permanent queda composta pels membres següents:
a) President, que serà el mateix del Consell
b) Vice-President/a, el regidor d’Educació
c) Secretari/a, que serà el mateix del Consell
d) Un nombre de vocals no inferior a 5 ni superior a 9 escollits pel Plenari entre els seus membres
12.2.- La Comissió Permanent queda facultada per exercici les competències següents .



a) Planificar el calendari de sessions del plenari del Consell
b) Aportar propostes de temes d’Ordre del dia
c) Preparar temes, informes, propostes i estudis per ser debatuts en el Plenari.
d) Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat encomanats pel Plenari
e) Elaborar la proposta de règim interior que aprovarà el Plenari
f) Assessorar el/la Secretari/a en l’elaboració de la memòria anual
g) Efectuar el seguiment del treball de les comissions i coordinar els seus programes .

Article 13.- LES COMISSIONS DE TREBALL
13.1.- Les Comissions de Treball són unes comissions específiques per portar a terme una funció 
concreta.
13.2.- La seva creació, la composició, el contingut i la duració els donaran l’acord del Plenari del 
Consell.

CAPÍTOL VICAPÍTOL VICAPÍTOL VICAPÍTOL VI .-.-.-.-    FUNCIONAMENT I METODOLOGIAFUNCIONAMENT I METODOLOGIAFUNCIONAMENT I METODOLOGIAFUNCIONAMENT I METODOLOGIA

Article 14.- El Consell Escolar de Granollers  es regirà en el seu funcionament per la normativa 
següent:
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, Títol II, capítol 2, sobre òrgans col�legiats.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya . 
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
- L’articulat fixat per aquests mateixos Estatuts
- Les normes reflectides al seu dia en el Règim Intern, si es considera que s’ha de tenir i que sigui 
aprovat pel Plenari del Consell i que podrà concretar i interpretar el contingut d’aquests Estatuts .

Article 15.- SESSIONS DEL PLENARI I LES COMISSIONS
15.1.- El Plenari del consell es reunirà de forma ordinària com a mínim una vegada al trimestre i, 
sempre que es consideri adient, a l'inici i a l'acabament del curs escolar.
A la sessió inicial el Plenari es plantegen els objectius del curs i com els desenvolupa. En aquesta 
sessió també es coneix i s’aprova el pressupost del Consell , així com la Memòria del curs anterior.

15.2.-  La Comissió Permanent es reuneix de forma ordinària una vegada al mes, i en tot cas, abans 
del Plenari.

15.3.- Les convocatòries extraordinàries del Plenari del Consell o de la Comissió Permanent ho 
podran ser a iniciativa del President o per sol�licitud d’un terç com a mínim de l’organisme 
corresponent.

15.4.- Les Comissions de Treball treballen els objectius marcats en el plenari, aporten propostes, i 
conclusions al Ple del Consell. El règim de reunions de les Comissions de Treball es marcarà per 
acord dels seus membres.

15.5.- Els membres del CEM tindran la possibilitat de comunicar-se i intercanviar opinions mitjançant 
l'entorn virtual que es crearà a aquest efecte. Els acords presos a través d'aquest mitjà, tindran la 
mateixa validesa que els presos en les sessions del plenari, sempre que s'aprovin per majoria simple 
de la totalitat dels seus membres. Dels acords esmentats se'n donarà compte a la primera sessió 
plenària que es celebri.

Article 16.- CONVOCATÒRIES
La convocatòria de les reunions serà lliurada a tots els membres del Plenari o Permanent amb un 
mínim de 72 hores d’anticipació, preferentment a través del correu electrònic, amb constància 
expressa de l’ordre del dia i estarà  acompanyada de la documentació sobre els temes objecte de la 
reunió. Les reunions es convocaran en una única convocatòria. Qualsevol membre del plenari pot 
aportar temes a l’ordre del dia.

Les actes de les reunions es remetran als membre del Consell en els dies posteriors a la reunió, no 
s’esperarà a la propera sessió on sí s’aprovarà la corresponent acta. 

Article 17.- QUÒRUM I VOTACIONS



Per tal que qualsevol reunió sigui considerada vàlida, cal que en el moment de la constitució de la 
reunió hi siguin presents la meitat més un dels seus membres de ple dret .
Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà d’arribar a 
decisions consensuades. No obstant això, en cas de desacord les decisions es prendran per majoria 
simple, fora del cas d’una abstenció majoritària que obligaria a continuar les deliberacions i passar el 
tema a una reunió posterior.
En el cas que en una convocatòria no s’arribés a un nombre suficient de persones (1 quarta part del 
plenari), quedaria a consideració del president o la presidenta considerar la conveniència o no de 
celebrar la sessió.

Les votacions es realitzaran a mà alçada  fora del cas que la 1/5 part dels assistents sol�licités votació 
secreta.
Els vots són personals i intransferibles .

Les Memòries del CEM, elaborades a final de cada curs, restaran al Servei d'Educació o a l'arxiu 
municipal i  podran ser consultades per tots els seus membres. 
CAPÍTOL VIICAPÍTOL VIICAPÍTOL VIICAPÍTOL VII .-.-.-.-    MODIFICACIÓ DELS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 18.- Aquests Estatuts es podran modificar per acord del Ple de l'Ajuntament, seguint el mateix 
procediment que per a la seva aprovació. 

Article 19.- El Ple del Consell podrà sol�licitar -ne la modificació al Ple de l 'Ajuntament. 

Granollers, 12 de juny de 2012

SEGONSEGONSEGONSEGON. Posar a informació pública i donar publicitat per un període de trenta dies hàbils, perquè els 
interessats puguin examinar l'expedient i formular les al�legacions que estimin pertinents .

TERCERTERCERTERCERTERCER. Acordar que en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment s'entendrà que l'aprovació 
inicial esdevé definitiva.

QUARTQUARTQUARTQUART. Facultar l'alcalde perquè pugui practicar les gestions que calgui i signar els documents 
adients per a la millor execució i compliment d 'aquest acord. 

Alcalde president:
Té la paraula per fer la presentació la regidora d'educació, la senyora Pietat Sanjuán, endavant, 

Sra. Sanjuán:
Gràcies. Si, molt breument. El Consell Escolar Municipal és el màxim òrgan de representació de la 
comunitat educativa a Granollers. El Ple d'aquesta Corporació municipal va aprovar  els seus primers 
estatuts el 5 d'octubre de 1988, en compliment de la Llei 25/1985 de Consells Escolars. Posteriorment, 
l'any 2004, es va dur a terme una revisió d'aquests estatuts amb la intenció d'actualitzar els canvis 
normatius, així com potenciar l'espai de participació i de debat sobre tots aquells temes que poguessin 
preocupar la comunitat educativa i la societat en general.

En aquests darrers vuit anys, s'han produït canvis que ens han dut a plantejar  aquesta nova revisió 
dels estatuts i que ens ha de permetre actualitzar-los i introduir la possibilitat d'establir nous sistemes 
de comunicació, ineludibles actualment. El 10 de juliol de 2009 es va publicar la Llei d'Educació, 
aprovada pel Parlament de Catalunya, en aplicació a les seves competències en matèria educativa. 
Fins al moment, aquesta llei no s'ha desplegat pel què fa referència als Consells Escolars Municipals i 
per tant, hem cregut oportú mantenir la composició del Consell existent fins ara .

En altra ordre de coses, lsocietat actual té completament integrades les tecnologies de la comunicació 
i les seves aplicacions. La creació i utilització de xarxes socials és, en aquest moment, imprescindible 
per a l'intercanvi d'informació i facilita els espais de participació i debat. És per això que calia que els 
estatuts del Consell Escolar Municipal tinguessin en compte la creació d'una plataforma virtual que 



ens ha de permetre una comunicació més fluida i una dinàmica de treball més àgil, quan sigui el cas. 
Així doncs, les modificacions dutes a terme són el reflex de la necessitat d'actualitzar les eines de 
comunicació entre els membres del Consell, tot mantenint l'estructura bàsica en que es conforma 
aquest organisme, per tal de continuar sent l'instrument central i més representatiu de la comunitat 
educativa de la nostra ciutat. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí hi ha l'acord de tots els grups i no hi ha demanades intervencions, per tant 
l'aprovaríem per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passaríem a l'apartat número 13 de la Junta de Portaveus en el que la senyora secretària farà lectura 
de les mocions aprovades, endavant senyora secretària, 

 

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

13131313....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A A DECLARAR EL REI LA SEVA FAMÍLIA PERSONES NON GRATESMOCIÓ RELATIVA A A DECLARAR EL REI LA SEVA FAMÍLIA PERSONES NON GRATESMOCIÓ RELATIVA A A DECLARAR EL REI LA SEVA FAMÍLIA PERSONES NON GRATESMOCIÓ RELATIVA A A DECLARAR EL REI LA SEVA FAMÍLIA PERSONES NON GRATES,,,,    
PRESENTAT PER LES JERC I AMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL DPRESENTAT PER LES JERC I AMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL DPRESENTAT PER LES JERC I AMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL DPRESENTAT PER LES JERC I AMB EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL D''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Juan Carlos de Borbón, actual Rei d'Espanya, no ostenta aquest títol com a resultat d'un procés 
democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de l'herència dictada pel seu antecessor, el 
dictador Francisco Franco.

El seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, responsable de la 
pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d'ara no han recuperat plenament.

Lluny d'encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims comesos per la 
dictadura feixista del seu mentor, el regnat de Juan .Carlos de Borbón s'ha caracteritzat per l'absolució 
política penal dels criminals franquistes .

D'altra banda, la seva pretesa legitimitat s'ha basat en l'avortament d'un cop d'estat (23F), envers el 
qual ell mateix ha mostrat simpaties.

El seu comportament personal s'ha vist marcat per tota mena d'escàndols i possibles delictes que 
arriben al punt culminant de l'afer de Bostwana de l'abril passat.

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

1. Censurar las actuacions del rei Juan Carlos de Borbón i la seva família i declarar-los persones non 
grates per la nostra ciutat.

2. Remetre aquest acord a la Casa Real Española per tal que en tinguin constància. 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CiUCiUCiUCiU,,,,    PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::CapCapCapCap

 
13131313....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ SOBRE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA    
CATALANACATALANACATALANACATALANA,,,,    PRESENTADA PELS GRUP MUNICIPAL DPRESENTADA PELS GRUP MUNICIPAL DPRESENTADA PELS GRUP MUNICIPAL DPRESENTADA PELS GRUP MUNICIPAL D''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS,,,,    PEL GRUPPEL GRUPPEL GRUPPEL GRUP    
MUNICIPAL DE  CIU I PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAMUNICIPAL DE  CIU I PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAMUNICIPAL DE  CIU I PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAMUNICIPAL DE  CIU I PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ....    



El català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya 
Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat d’Andorra.

Granollers s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua pròpia i comuna, independentment 
que es parlin altres llengües que enriqueixen la nostra ciutat des del respecte i la tolerància .

L’Ajuntament de Granollers ha defensat amb fermesa la immersió lingüística a les escoles i que tots 
els nens i nenes han d’estudiar en català independentment de la seva llengua familiar .

La consideració del català com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de forma decisiva a la 
cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els infants del nostre país, un fet que 
podria provocar la segregació social. El nostre model educatiu s’ha demostrat eficaç de manera que 
els alumnes escolaritzats a Catalunya finalitzen els seus estudis amb iguals competències 
lingüístiques en català i en castellà . 

Considerem molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents àmbits i que volen 
esquarterar la unitat de la llengua catalana així com minoritzar -ne el seu ús.

Les darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposen limposen limposen limposen l''''ús del castellà aús del castellà aús del castellà aús del castellà a    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya ,,,,    ja sigui a les escoles o als municipis catalansja sigui a les escoles o als municipis catalansja sigui a les escoles o als municipis catalansja sigui a les escoles o als municipis catalans,,,,    i perpetuen la discriminació legal quei perpetuen la discriminació legal quei perpetuen la discriminació legal quei perpetuen la discriminació legal que    
pateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat espanyolpateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat espanyolpateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat espanyolpateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat espanyol....    Aquestes sentències 
confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea que no reconeix com a oficial en tot el seu 
territori una llengua mitjana de les dimensions del català, un fet que reforça la percepció que hi ha 
ciutadans de primera i ciutadans de segona segons la llengua que parlin .

Lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant només un 1111,,,,5555%%%%    dededede    
sentències en llengua catalana durant lsentències en llengua catalana durant lsentències en llengua catalana durant lsentències en llengua catalana durant l ''''anyanyanyany    2011201120112011
AquestAquestAquestAquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant contradicció amb el principi 
d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i amb la mateixa exigència d'aquest 
Tribunal que les Administracions han de respectar l 'elecció de llengua dels ciutadans.

El govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de primer ordre focalitzada entre altres 
aspectes en la decisió de dividir els alumnes segons la llengua en què vulguin estudiar, eliminar el 
català com a requisit en l’administració pública, obrir la porta a castellanitzar els topònims, així com la 
progressiva castellanització dels mitjans públics de comunicació .

El govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la normalització de la llengua catalana, entre 
altres amb la voluntat de no poder veure de manera recíproca les televisions TV3 i Canal9.

El govern d’Aragó nega la possibilitat que la població catalanoparlant de la Franja de Ponent pugui 
estudiar la seva llengua amb normalitat. I el que és més greu: ha definit la llengua que es parla a les 
comarques de la Franja –actualment unes 50.000 persones a les comarques de  la Matarranya, el Baix 
Cinca, la Llitera, la Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó–Casp- com la “llengua aragonesa de la 
part oriental”, una idea que es podria considerar de genocidi lingüístic .

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

1111.... Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a llengua pròpia .

2222.... Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels diferents territoris de parla 
catalana a poder viure en la seva llengua materna i pròpia amb normalitat .

3. Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat 
educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia.

4. Manifestar el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema educatiu del nostre país, 
un model d'èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens polític i 
social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de l 'ensenyament.

5. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua vehicular 



d’aprenentatge en l’ensenyament, i continuar d’aquesta manera la bona feina feta els darrers 30 anys.

6666....    Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes Balears, el País 
Valencià, i als seus respectius parlaments; així com també a les entitats Òmnium Cultural, Acció 
Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Iniciativa Cultural de la Franja .

7777.... Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva 
unitat. 

8888.... Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la 
infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades .  

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    PSCPSCPSCPSC,,,,    CiUCiUCiUCiU,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::CapCapCapCap

 
13131313....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICV----EUIA DE REBUIG A LES RETALLADES EN LESEUIA DE REBUIG A LES RETALLADES EN LESEUIA DE REBUIG A LES RETALLADES EN LESEUIA DE REBUIG A LES RETALLADES EN LES    
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYAPOLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYAPOLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYAPOLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Atès que els Pressupostos 2012 del govern de l’Estat del PP han significat una dràstica disminució 
dels recursos destinats a les polítiques actives d’ocupació que gestiona la Generalitat de Catalunya 
per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en concret passarà de comptar amb un 
pressupost de 483,8 milions d’euros al 2011 a 198 milions d’euros el 2012.

Atès que aquestes retallades pressupostàries afecten en un 97% les polítiques de foment de 
l’ocupació: plans d’ocupació, mesures de desenvolupament local a través dels Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL) i mesures d’orientació laboral, a més d’una rebaixa del 16% la 
formació ocupacional dirigida als aturats i aturades. 

Atès que si es manté la proposta de pressupostos Generals de l’Estat 2012, aquesta afectarà de ple 
les actuacions i mesures que ha vingut desenvolupant aquest ajuntament mitjançant el SOC en 
matèria de polítiques actives d’ocupació i, per tant, la situació de les persones en atur del nostre 
municipi s’agreujarà; sobretot d’aquelles persones que ja no cobren prestació o subsidi. 

Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tenia contractades 346 persones que seran 
acomiadades i que fins a dia d’avui han estat realitzant tasques estructurals dins del SOC per tal de 
gestionar, assessorar i tramitar les polítiques actives d'inserció laboral subvencionades pel Fons 
Social Europeu i l'Administració pública.
Atès que el passat 07/06/2012 es va aprovar al Parlament de Catalunya una Moció 108/IX sobre 
polítiques actives contra la desocupació en la qual, en el punt 11 .c) s'instava al Govern de la 
Generalitat d'implantar nous programes propis amb les ajudes Estatals i/o Europees que permetin la 
inserció laboral d'un nombre igual o superior a les persones contractades mitjançant els plans 
d'Ocupació del 2011. Tenint en compte que aquesta moció va ser recolzada per la majoria dels grups 
polítics, entre els quals el grup de CiU que dóna suport al Govern de la Generalitat .

Atès que el Fons Social Europeu exigeix que per rebre finançament es tanquin totes les convocatòries 
existents fins a l'any 2010 i per tant,  tot allò que no quedi degudament justificat abans del 31 de 
desembre del 2012 no s'admetrà cap subvenció,  i correrà íntegrament a càrrec del Servei Ocupació 
de Catalunya i del Govern de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, el departament d'Economia i 
Finances exigeix abans de finalitzar l'any, el tancament i justificació de tots els expedients 
corresponents fins al 2010. Tot allò que no quedi justificat comportarà una minoració o minvament al 
pressupost de les subvencions europees pels propers anys, és a dir, una minorització important de les 
polítiques actives d'ocupació.Atès que aquest ajuntament sempre ha estat compromès activament en 
el desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació però que en el moment actual, el nostre 
paper està sent essencial perquè l’àmbit local és el millor espai de coneixement de les necessitats 
territorials en matèria d’ocupació. 

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



PrimerPrimerPrimerPrimer .... Rebutjar la dràstica disminució del Pressupost 2012 del Govern de l’Estat del PP en matèria 
de polítiques actives d’ocupació i foment de l’ocupació.
 
SegonSegonSegonSegon.... Reclamar al Govern de la que incrementi els recursos econòmics per a la realització de 
polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local, més enllà de l’aportació econòmica de la 
Conferència Sectorial del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les Comunitats Autònomes , tal com 
es va realitzar al 2010, amb un pressupost extraordinari suficient addicional per fomentar  la inserció 
laboral d'un nombre igual o superior a les persones contractades mitjançant els plans d'Ocupació del 
2011, tal i com insta la moció parlamentaria 108/IX sobre polítiques actives contra la desocupació.

TercerTercerTercerTercer ....    Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni prioritat a les administracions 
locals i organismes autònoms de caràcter públic per sobre de les agències privades de col�locació en 
la intermediació del mercat de treball. 

QuartQuartQuartQuart. Mostrar la nostra solidaritat amb el conjunt de treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya 
que han estat realitzant tasques estructurals dins del SOC per tal de gestionar, assessorar i tramitar 
les polítiques actives d'inserció laboral i que veuen amenaçat el seu lloc de treball pel conjunt de 
retallades del Govern de l’Estat del PP i el Govern de la Generalitat de CiU .

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Traslladar aquesta resolució a la Conselleria d’Empresa i Ocupació, als grups parlamentaris 
del Congrés de Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis . 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    PSCPSCPSCPSC,,,,    CiUCiUCiUCiU,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::CapCapCapCap

 
13131313....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ D’ICV----EUIA DE REBUIG AL REPAGAMENT PER ACCEDIREUIA DE REBUIG AL REPAGAMENT PER ACCEDIREUIA DE REBUIG AL REPAGAMENT PER ACCEDIREUIA DE REBUIG AL REPAGAMENT PER ACCEDIR    
ALS MEDICAMENTS I A L’ATENCIÓ SANITÀRIA DE QUALITATALS MEDICAMENTS I A L’ATENCIÓ SANITÀRIA DE QUALITATALS MEDICAMENTS I A L’ATENCIÓ SANITÀRIA DE QUALITATALS MEDICAMENTS I A L’ATENCIÓ SANITÀRIA DE QUALITAT     

Atès que des del passat 23 de juny el Govern de la Generalitat ha començat aplicar l’euro per recepta 
perquè tothom que retiri un medicament o un producte sanitari d’una farmàcia de Catalunya amb una 
recepta del CatSalut haurà d’abonar un euro. 

Ates que la nova taxa s’emmarca en la LLei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, publicada al DOGC 60954, de 23 de març de 2012. 

Atès que aquesta taxa sobre les receptes és un impost sobre la malaltia, una barrera d’accés a les 
prestacions de la sanitat i una limitació al dret a la salut i que vulnera la Llei general tributària, la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat i la LOFCA.

Atès que es tracta d’una taxa que no serveix per gravar el finançament de cap servei ja que no 
s’ofereix cap servei nou, sinó que es tracta d'una mesura purament economicista que no servirà per 
racionalitzar el consum de medicaments i que per contra posarà en perill els principis d'equitat i 
justícia social, perjudicant seriosament a les persones amb menys recursos i més malaltes . 

Atès que a més, a Catalunya, aquest repagament se sumarà al ja imposat pel Govern central del PP. 

Atès que els pensionistes, que actualment no paguen pels medicaments que consumeixen, n’hauran 
d’abonar un 10% del preu amb un límit d’entre 10 i 20 euros cada mes. A les persones actives, que ja 
abonen el 40% de les receptes, se’ls augmentarà l’aportació fins el 50% o el 60%, segons la renda. 

Atès que aquest repagament es sumarà al ja imposat pel Govern central del PP, el qual a més retirarà 
aquest estiu 456 fàrmacs d’ús comú del finançament públic, amb totes les dificultat econòmiques que 
això comportarà a les persones més desfavorides. 

Atès que tot això significa una limitació al dret fonamental de protecció de la salut i a l 'atenció sanitària 
d'accés universal i una discriminació addicional i injusta per a les persones amb majors problemes de 



salut, les que pateixen malalties cròniques i/o qualsevol tipus de discapacitat, que perjudicarà encara 
més a les rendes salarials baixes com la majoria de pensionistes i persones aturades . 

Atès que aquest nou gravamen pot significar una reducció de l'ús dels serveis sanitaris preventius, 
amb les conseqüències d’una major despesa sanitària i l’empitjorament general de l’estat de salut de 
la població.

Atès que constantment tan el Govern central del PP com el Govern de la Generalitat apel�len a la 
responsabilització ciutadana en la sostenibilitat del sistema quan els usuaris ja en són responsables 
en la mesura en què el sistema es finança per la via dels impostos i la seva contribució a la Seguretat 
Social. 

Atès que la ciutadania que opta per no fer efectiu aquest repagament es veu automàticament 
denunciat i, per aquest motiu queda iniciat un expedient per part de la Generalitat que comportarà un 
conjunt de tràmits.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-  Rebutjar l’aplicació de qualsevol repagament per accedir als medicaments i/o a l’atenció 
sanitària de qualitat, entre altres a l’euro per recepta imposat pel Govern de la Generalitat .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Exigir al Govern del estat que mantingui aquells medicaments retirats del finançament i que 
són d’ús comú i necessaris pels usuaris del conjunt de medicaments retirats . 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Instar als responsables del sistema sanitari de la Generalitat de Catalunya i el Govern 
Espanyol establir altres mesures per reduir-ne els costos farmacèutic del sistema sanitari sense 
gravar impositivament al conjunt de la ciutadania.

QUARTQUARTQUARTQUART. -. -. -. - Demanar a l'Ajuntament que mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor o 
mitjançant els serveis que la Diputació corresponents presta d 'orientació, informació i assesorament al 
consumidor, recullin, orientin als ciutadans que optin per no fer efectiu el pagament de l 'euro.
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-     Enviar aquets acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri 
de Sanitat del Govern de l’Estat, així com als diferents grups parlamentaris del Congres, el Senat i el 
Parlament de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a les entitats locals relacionades amb la salut . 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    PSCPSCPSCPSC,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PP i CiUPP i CiUPP i CiUPP i CiU
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::CapCapCapCap

 
13131313....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE REBUIG A LA INVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA PROMOGUDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE REBUIG A LA INVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA PROMOGUDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE REBUIG A LA INVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA PROMOGUDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE REBUIG A LA INVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA PROMOGUDA    
PER L’ESTAT ESPANYOL I EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I NACIONALPER L’ESTAT ESPANYOL I EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I NACIONALPER L’ESTAT ESPANYOL I EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I NACIONALPER L’ESTAT ESPANYOL I EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I NACIONAL ,,,,    PRESENTADAPRESENTADAPRESENTADAPRESENTADA    
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En els darrers anys hem vist com els presidents del govern espanyol s’han entossudit a negar realitats 
que evidenciaven una situació econòmica desfavorable, de desacceleració, i han pres mesures que, 
progressivament, han laminat els drets socials i nacionals de la ciutadania dels Països Catalans. 
Finalment, la intervenció per part de la Unió Europea en el sistema bancari espanyol ha estat una 
realitat.  L’estat espanyol ha actuat tard i malament.

En un context complex com l’actual, amb la finalitat de mantenir el nombre i qualitat dels serveis 
públics bàsics que configuren l’estat del benestar, es fa necessari revisar procediments i buscar noves 
fórmules que aportin major eficiència i estalvi econòmic a la gestió pública. Ara bé, l’estat espanyol, 
amb la seva ofensiva està sobrepassant tots els límits que havien marcat fins avui les regles del marc 
democràtic, abusant de la figura dels decrets llei, un procediment que hauria de servir només per a 
casos excepcionals, i provocant ingerències a l’autonomia municipal i catalana dia sí i dia també .

El món local, en contacte permanent amb la ciutadania, és qui rep més pressió directa dels 



conciutadans de viles i ciutats i , alhora, més enllà de tots els serveis impropis que presta i que amb els 
anys han augmentat sense que s’hagi compensat aquest fet amb més ingressos, s’està veient 
fortament castigat per les mesures que està prenent el govern espanyol. Els ajuntaments han vist com 
l’estat espanyol els imposava els barems a aplicar en l’impost de l’IBI, han vist retallats els ingressos 
que tenien per promoure polítiques actives d’ocupació, els fons per promoure la integració de la 
immigració o per mantenir les escoles bressol municipal , entre d’altres. 

En aquesta línia, la reforma aprovada en el Consell de Ministres del divendres 13 de juliol, que en el 
seu conjunt pretén aconseguir un estalvi de 65.000 milions d’euros, i les següents que se’n preveuen, 
tenen un marcat caràcter recentralitzador i són poc sensibles amb les realitats territorials i amb la 
ciutadania a qui es dirigeixen. 

En aquest sentit, es proposa una reducció del nombre d’electes locals dels consistoris de cara al 
mandat 2015-2019, una mesura estètica que suposarà un retrocés des del punt de vista democràtic i 
que tindrà uns efectes incerts des del punt de vista de l’estalvi real per a les finances públiques . D’altra 
banda, l’increment de l’IVA que es farà efectiu a partir de l’1 de setembre podria suposar, segons 
dades calculades per l’ACM, que els municipis hagin de pagar fins a 120 milions més en concepte 
d’IVA, un fet que suposarà un desajust en els pressupostos municipals. 

Aquesta reforma suposa, a més, un avenç més en la retallada dels drets socials i la capacitat de 
consum de les famílies. El govern espanyol incrementa l’impost de l’IVA, liberalitza el model 
comercial, reforma la funció pública, suprimint la paga extraordinària de desembre i reduint els dies de 
lliure disposició i altres prestacions socials , entre altres.   

Tot això, mentre es mantenen ministeris i estructures administratives estatals en matèries en què 
l’Estat ha deixat de tenir competència, per estar transferides a les comunitats autònomes, com ara la 
cultura, la sanitat, l’habitatge o el comerç, o que són clarament sobreres i exagerades en època de 
crisi, com ara les inversions en infraestructures amb baixa relació cost /benefici, la despesa militar, o la 
despesa en esport d’elit.

A més de plegar-se a la lògica perversa de les grans corporacions i grups financers, que malden per 
socialitzar pèrdues i privatitzar beneficis , les mesures anunciades i la seva aplicació concreta suposen 
un nou greuge envers la ciutadania catalana, ja que mentre Europa relaxa les condicions 
macroeconòmiques imposades a l’Estat a canvi del seu rescat, l’Estat al seu torn no relaxa, sinó que 
endureix, les condicions a complir per les comunitats autònomes, malgrat que aquestes tenen la 
competència exclusiva i la responsabilitat de gestionar l’estat del benestar (sanitat, ensenyament i 
serveis socials).

En el cas català l’afectació és especialment greu, ja que les noves mesures se sumes al dèficit fiscal 
denunciat i comprovat des de fa anys. Un dèficit fiscal que es concreta en el fet que la inversió i el 
finançament per càpita dels serveis públics per part de l’Estat és molt menor a Catalunya que a la 
resta de comunitats autònomes. L’asfíxia financera de la Generalitat, produïda per l’incompliment 
sistemàtic per part de l’Estat de la legalitat establerta a l’Estatut, pactada i rubricada en comissions 
bilaterals, juntament a la desproporcionada exigència d’austeritat en els pressupostos públics catalans 
per part de l’Estat, comporta que la ciutadania del nostre país sigui la que més paga en impostos, i la 
que en canvi menys finançament per càpita rep per a la prestació dels serveis de l’estat del benestar .

Davant d’aquesta situació d’ingerència vers el món local, i de nous retrocessos democràtics i en els 
drets socials i nacionals, el grup municipal d’Acció Granollers proposa l’adopció dels següents  

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

PRIMER. Manifestar el convenciment que les mesures d’ajust econòmic impulsades pel govern 
espanyol suposen un retrocés flagrant dels drets socials i nacionals de Catalunya i denunciar l’actitud 
d’ingerència del govern de l’estat espanyol vers el món local català .

SEGON. Reivindicar la competència exclusiva efectiva en règim local per la Generalitat de Catalunya i 
demanar fermesa al Govern de la Generalitat de Catalunya davant l’enèsim atac del govern espanyol 
en aquest àmbit.   



TERCER. Manifestar el rebuig a què hagi de ser la ciutadania, a través de sacrifici en la reducció dels 
salaris i prestacions socials, la que pagui la irresponsable gestió financera de bancs i caixes arruïnats 
per l’explosió de la bombolla immobiliària .

QUART. Manifestar el rebuig a l’ofec financer que pateix la Generalitat de Catalunya, el denominat 
espoli fiscal, que es concreta en un finançament dels serveis i inversions públics a Catalunya, per 
càpita, inferior a la mitjana estatal.

CINQUÈ. Exigir un nou model de pacte fiscal basat en el concert econòmic, i que pivoti en els principis 
de l’autosuficiència i solidaritat . 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    CiUCiUCiUCiU,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    PSCPSCPSCPSC
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Atès que el Govern de l’estat del PP s’ha mostrat partidari de modificar profundament l’actual 
legislació comercial mitjançant un Real decret llei, de compliment obligatori per totes les comunitats 
autònomes, vulnerant així les competències plenes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que atorga 
al Govern de la Generalitat les competències en matèria d’ordenació comercial .

Atès que el decret anunciat, amb el paraigües d’una pretesa liberalització en matèria d’horaris 
comercials i de promoció de les vendes, condueix inexorablement cap a la destrucció del model 
comercial de proximitat de la nostra ciutat.

Atès que la proposta del decret llei pretén modificar la vigent Llei de comerç de Catalunya augmentant 
fins a 90 hores setmanals d’obertura dels comerços i permet que els establiments comercials de 
qualsevol activitat, fins a 300m2, obrin tots el dies, inclosos diumenges i festius.  

Atès el decret també modifica la normativa catalana sobre les rebaixes, deixant en mans dels 
comerciants individualment la determinació de fer períodes de rebaixes , un fet que dificultarà, i molt, 
la competència entre els comerços de proximitat i els comerços, cadenes i grans superfícies 
comercials, ja que les possibilitats de disposar de mercaderies per part de les grans superfícies és 
fàcilment al seu abast, encara que sigui reduint la qualitat dels productes.

Atès que el decret que vol imposar el Govern Central del PP serveix als interessos de les grans 
empreses comercials per tal de decantar el consum cap a determinats formats comercials que tenen 
una posició dominant en detriment del petit i mitjà comerç urbà. 

Atès que la desregulació dels horaris comercials, lluny de crear ocupació de qualitat, es destruirà 
milers de llocs de treball al teixit comercial de proximitat. La desaparició dels nuclis i eixos comercials 
urbans comportarà I 'aparició de nous problemes als municipis catalans, entre ells el de la inseguretat 
ciutadana i el trencament de la cohesió social .

Atès que els horaris actuals són dels més amplis d’Europa i permeten, d’una banda, que la ciutadania 
pugui planificar les seves compres amb un gran marge de maniobra, i, d’una altra, que els 
comerciants puguin fixar lliurement l’horari comercial més pertinent segons el seu tipus de negoci .

Atès que la desregulació dels horaris comercials dificultarà i impossibilitarà de facto la conciliació de 
la vida laboral i personal tant d’autònoms com de treballadors i treballadores del sector .

Atès que l’activitat turística no pot ser utilitzada com a excusa per l’obertura generalitzada en 
diumenges i festius pels comerços de qualsevol tipus i mida ubicats en una zona turística obrir tots els 
dies de l’any.

Atès que l’article 121.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga la competència exclusiva a favor 



de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació comercial i per tant, l’Executiu central no pot, 
desoint el repartiment competencial, imposar una desregulació dels horaris comercials .

Atès que els  sindicats CCOO i UGT i les entitats patronals del sector del comerç, Confederació del 
Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, CEDAC, ABC de Catalunya i COCAM han signat un manifest 
en defensa del model comercial per mostrar el rebuig a la proposta de Real decret llei del Govern de 
l’Estat.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-  Rebutjar l’aprovació d’aquest Real Decret llei del Govern de l’Estat que pretén degradar el 
model de comerç de proximitat a la nostra ciutat perjudicant al comerç minorista i l’equilibri comercial 
necessari.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Donar suport al manifest sectorial del comerç en defensa del model comercial firmat el 
passat 4 de juliol pels  sindicats CCOO i UGT i les entitats patronals del sector del comerç, 
Confederació del Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, CEDAC, ABC de Catalunya i COCAM.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Instar al Govern de la Generalitat a rebutjar el Real decret llei que vol aprovar el Govern 
de l’Estat i a qualsevol incursió sobre les competències pròpies en matèria d’ordenació comercial per 
tal de garantir la viabilitat del model comercial urbà de proximitat . 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Traslladar aquesta moció al Departament d’Empresa i Ocupació, al conjunt de grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats, així com als  sindicats CCOO i 
UGT, les entitats patronals del sector del comerç, Confederació del Comerç de Catalunya, PIMEC 
Comerç, CEDAC, ABC de Catalunya,COCAM i a les associacions de comerciants de la ciutat . 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    PSCPSCPSCPSC,,,,    CiUCiUCiUCiU,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    CapCapCapCap
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El REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
el foment de la competitivitat aprovat pel Govern del PP respon a les exigències plantejades pel 
memoràndum aprovat pel Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea (ECOFIN) 
del passat 10 de juliol. D'aquesta, el Govern del PP ha negociat un rescat al sistema bancari espanyol 
i acceptat les condicions imposades per l'ECOFIN, traduint les 32 imposicions plantejades en un 
conjunt de retallades que seran  especialment lesives per a la majoria de la ciutadania .

Es tracta d'un nou pla d'ajustos que desincentiven el consum, penalitzen les classes treballadores i 
perjudiquen encara més l'economia productiva. A més, aquesta política fiscal i pressupostària del 
Govern més que augmentar  ingressos el que farà és augmentar desigualtats, Alphaassestant un cop 
dur a les prestacions i drets dels sectors més febles i que amb això està aconseguint empobrir la 
immensa majoria de la societat espanyola. 

Aquestes retallades  se sumen a d’altres mesures com la reforma laboral i la reforma sanitària que el 
Govern ha impulsat i el Congrés ha aprovat i que ja han  implicat una precarització del món laboral i 
una pèrdua de benestar de la majoria de la ciutadania, de forma que milions de persones que han vist 
baixar ostensiblement el seu poder adquisitiu i la seva protecció social per part de l’Estat .

A més, aquesta política de mesures d’austeritat en la despesa i la reducció del dèficit públic iniciades 
al maig de 2010 i que s’han anat aprofundint fins a dia d’avui, no han creat ocupació ni han servit per 
sortir de la crisi, més aviat l’han aprofundit i que lluny de ser una sortida cap endavant de la crisi és 
una regressió econòmica i social i significa una involució democràtica .

Amb mesures com la reducció de les prestacions per desocupació i dificultant l'accés a altres 
prestacions quan aquestes ja no es perceben, no només es posa a moltes famílies al límit de la 



pobresa, sinó que s'acusa als aturats de la seva pròpia situació en un país incapaç de generar 
ocupació des de fa quatre anys. 

La nova pujada de l'IVA, en alguns casos de fins a 13 punts, colpeja més a les classes més 
desfavorides, perquè es tracta d'un impost indirecta que paga tota la ciutadania indiscriminadament, 
sense tenir en compte les diferències econòmiques. Aquesta mesura debilita el consum, i per tant 
agreuja la crisi econòmica i perjudica l'ocupació, considera luxe a determinats drets i alhora es posa 
contra les cordes a les petites empreses i als autònoms amb la pèrdua del poder adquisitiu 
d’importants sectors de la ciutadania.

També s'incrementen les retencions de l'IRPF als treballadors autònoms del 15 al 21% i augmenta la 
cotització a la Seguretat Social, circumstàncies que no faran altra cosa que posar més dificultats a la 
consolidació de petits negocis o projectes d'emprenedoria. Es calcula que més de 10.000 autònoms 
catalans podrien tancar el seu negoci abans d'acabar el 2012.

Les retallades en les retribucions dels empleats públics constitueixen una mesura injusta, que busca 
la seva culpabilització i una aplicació fàcil de la reducció de despesa pública. Atacant als empleats 
públics es contribueix al desballestament de l'Estat i amb ell al retrocés dels drets i llibertats 
democràtiques.

El decret aprovat també amplia la liberalització dels horaris comercials i una pretesa promoció de les 
vendes, condueix inexorablement cap a la destrucció del model comercial de proximitat de la nostra 
ciutat perjudicant injustament comerç minorista.

A més, el president del Govern  espanyol ja ha anunciat la revisió imminent del Pacte de Toledo que 
inclouria retallades en el sistema públic de pensions i plantejarà un cop més l'endarreriment de l'edat 
de la jubilació en un context on els i les joves son incapaços de trobar feina. De fet, totes aquestes 
retallades tindran una especial incidència en el futur del jovent ja que es retallen també tant les 
possibilitats de formació com les d’incorporar -se al mercat laboral.

I alhora que el Govern espanyol porta a terme una campanya de desprestigi envers el servei públic i 
desmantella l'Estat del Benestar, premia i protegeix els grans defraudadors amb l'amnistia fiscal i 
redueix les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social .

D'altra banda, moltes de les iniciatives recollides en aquest decret impliquen una vulneració de les 
competències de la Generalitat, com per exemple les disposicions referents a les administracions 
locals, la llei de dependència o les mesures referents al comerç.  

Les mesures impulsades ara pel Govern de l’Estat es justifiquen en el marc del compliment de l’article 
135 de la Constitució Espanyola que es va modificar al setembre de 2011 amb el consens dels dos 
partits majoritaris de l’arc parlamentari, PSOE i PP. Aquesta modificació estableix el concepte 
d’estabilitat pressupostària en el marc constitucional i introdueix uns nivells de dèficit públic 
inassolibles per la majoria d’administracions públiques i que perjudiquen a les polítiques de 
creixement que necessita el país.
 
Així doncs,  totes les mesures adoptades responen a la voluntat de posar per sobre de tot els 
compromisos de pagament del deute públic, que considerem il�legítim en una part significativa perquè 
no es va emetre per les necessitats de l'Estat sinó per donar suport al deute de les institucions 
financeres privades

Aquestes mesures del govern de l’Estat culpabilitzen injustament els municipis d’un dèficit que el món 
local no ha generat. Els ajuntaments, la institució democràtica més propera a la ciutadania i 
l’administració més eficaç davant de la ciutadania, no pot veure perpetuar i agreujar encara més les 
seves deficiències competencials i financeres . 

En canvi, el govern de l’Estat no afronta la modernització dels governs locals i el que fa es retallar 
competències i finançament als Ajuntaments empenyent a la recentralització de competències cap a 
les Diputacions Provincials. L'objectiu de  la reforma de l’administració local no és l'eficiència sinó 
retallar la democràcia i els serveis públics. Les mesures proposades pel govern porten directament a 
la privatització o desaparició de serveis públics fonamentals com escoles bressol municipals, beques, 
atenció domiciliària....



Davant de mesures excepcionals no és suficient que els governs apel�lin al sacrifici de la ciutadania i 
a la seva responsabilitat sense més, sinó que es fa necessari un aprofundiment democràtic i una 
corresponsabilitat de la ciutadania en els afers públics i en les decisions que determinaran a curt i mig 
termini el seu futur com a societat.

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

1. Rebutjar el paquet de mesures econòmiques, fiscals i normatives aprovades pel govern 
espanyol, especialment les d'augmentar l'IVA,  retallar prestacions d'atur i incrementar l'IRPF i les 
cotitzacions als treballadors autònoms, donat que son contràries al creixement econòmic i suposen un 
atemptat als drets dels sectors més febles de la societat.

2. Demanar al Govern de l’Estat a retirar les mesures aprovades al Consell de Ministres de  13 de juliol 
del 2012

3. Instar al Govern de l’Estat a que realitzi una auditoria sobre el deute públic i una renegociació del 
mateix i els seus interessos, perquè es tregui el deute i els interessos il�legítims que provenen del 
deute privat i de la banca i que està pagant el conjunt de la societat espanyola.

4. Reclamar al Govern de l’Estat que convoqui un referèndum perquè el conjunt de la ciutadania es 
posicioni sobre les condicions del rescat a la banca i el memoràndum, així com sobre les mesures pel 
seu compliment, decidides pel Govern de l’Estat.

5. Instar al Govern de l’Estat a derogar la Llei d’Estabilitat Pressupostària i a modificar l’article 135 de 
la Constitució Espanyola en relació a l’Estabilitat Pressupostària i el deute públic, que va ser legislat 
sense consultar a la ciutadania en referèndum.

6.  Demanar al Govern de l’Estat l’elaboraració d’un nou paquet de mesures econòmiques i fiscals, 
que busquin altres alternatives d'estalvi com ara la supressió temporal d'algunes de les estructures 
estatals i  augmentin els ingressos públics a través de la lluita efectiva contra el frau fiscal, amb major 
esforç de les rendes econòmiques i patrimonials més altes, amb nova tributació per les SICAV i per 
les transaccions financeres i d’altres mesures que no afectin el poder adquisitiu de la majoria de la 
ciutadania i puguin garantir el manteniment dels serveis públics i la protecció social dels sectors més 
vulnerables. Així mateix, exigir al Govern de l'Estat que retiri les mesures proposades al Decret Llei 
20/2012 i 

7. Declarar que l'Ajuntament de Granollers cercarà les mesures legals per mantenir els drets dels 
treballadors i treballadores de l 'ajuntament.

8. Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a la FMC, a l’ACM i als 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.  
 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    CiUCiUCiUCiU,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    PSC i PPPSC i PPPSC i PPPSC i PP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::CapCapCapCap
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El projecte de la companyia Las Vegas Sands Corporation (Eurovegas) per implantar un dels seus 
complexos d’oci i joc al sud d’Europa i les gestions del Govern de la Generalitat amb la intenció de 
que Catalunya aculli aquesta instal�lació, han fet que en els darrers mesos es contempli com a 
possibilitat real que un macrocomplex de joc, oci i convencions pugui acabar instal�lant-se dins l’àrea 
metropolitana de Barcelona i, més concretament, en terrenys amb un alt valor mediambiental com els 
del  Delta del Llobregat.



L’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat trenca el consens entre les diverses 
administracions (Generalitat, Diputació, Corporació i Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal i el conjunt dels Ajuntaments), establert en els últims 
30 anys per l’equilibri territorial, i en que en el Baix Llobregat es tradueix en una relació harmònica 
entre les zones residencials, industrials, forestals, agrícoles i fluvials.

Les diferents informacions aparegudes sobre aquest macrocomplex apunten a un projecte a executar 
al llarg dels propers deu anys (2012-2022), un complex que el 2022 comptaria amb 12 resorts amb 
36.000 habitacions, 5 casinos amb 1.065 taules i 18.000 màquines recreatives, 9 teatres, fins a 3 
camps de golf i un espai escènic amb 15.000 butaques, a més d’espais destinats a convencions. Es 
parla d’una inversió global d’uns 6.000M€, 4.000 d’ells prestats per la banca. Aquesta inversió es 
dividiria en tres fases i només s’acabarien executant totes tres, en el cas que un cop acabada la fase 
immediatament anterior reportés beneficis. 

La implantació d’Eurovegas requereix la modificació de la legislació vigent per introduir 
excepcionalitats rellevants, en concret, s’afectaria com a mínim: la normativa laboral, d’estrangeria, de 
la seguretat social, de protecció del menor, de protecció de la salut, dels jocs d’atzar, de la tributació 
local, dels espectacles, urbanisme, espais naturals i equipaments comercials.

Sobre la creació de llocs de treball, tot i que la proposta d’entrada pot semblar interessant, cal 
reclamar rigor a l’hora d’especular amb les xifres (primer parlaven de 260.000 llocs de treball, després 
de 100.000 i ara són 16.000).  I a més cal tenir present que el promotor ha demanat flexibilitzar les 
condicions de contractació de treballadors estrangers, per tant, que la seva idea no és contractar 
treballadors catalans.  La implantació d’Eurovegas suposaria l’eliminació de la producció agrícola 
d’una de les zones més fèrtils de Catalunya i suposaria l’eliminació quasi total de la zona sud del Parc 
Agrari del Baix Llobregat on treballen prop d’un miler de pagesos.

El projecte requereix de més d’un miler d’expropiacions, ja que es tracta de terrenys, molts d’ells 
dedicats a l’agricultura, de petites dimensions i molt repartits entre múltiples propietaris. I  l’empresa 
Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la seva negativa a comprar directament cap tipus de 
terreny i que exigeix que sigui la Generalitat i els Ajuntaments qui expropiïn i posin a la seva 
disposició un sòl reclassificat a urbanitzable que tindria un valor de milers de milions d’euros .

A més, davant de la crisi energètica resulta primordial disposar d’agricultura i ramaderia propera a les 
conurbacions metropolitanes, i el Delta del Llobregat és un enclavament estratègic per a la seguretat 
alimentària.

També cal preguntar-se si aquest és el model de turisme que volem. Es tractaria d’un model “resort”, 
un espai tancat on el turista viuria d’esquenes al territori on es trobés, sense que Granollers en 
tragués cap profit directe. A més, el fet d’ubicar una oferta de turisme de convencions i negocis a prop 
de ciutats com Barcelona i Sitges entre d’altres, podria suposar una amenaça seriosa de competència 
directa i amb avantatges que els altres no tindrien.  

D'altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement i ocupació 
en la formació qualificada dels treballadors/es i el valor afegit, dinamitzant el teixit empresarial 
mitjançant la recerca, la investigació i desenvolupament en nova tecnologia, tal i com preveu el Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona

En relació als impactes sobre el territori, la destinació de més de 800 hectàrees de sòl a l’explotació 
turística privada i sota un règim legal i laboral específic, hipotecaria completament i per temps indefinit 
qualsevol estratègia territorial i econòmica dels municipis afectats i del conjunt dels Països Catalans, 
especialment a la demarcació de Barcelona. 

La possible ubicació d’aquest projecte cada cop té l’oposició de sensibilitats més diverses. Fet que es 
reflecteix en el Manifest “Per un desenvolupament de qualitat. No al model que representa 
Eurovegas”, impulsat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, o en el qüestionament públic 
de sindicats com UGT, CCOO, i CGT, i en resolucions i escrits d’entitats com Unió de Pagesos, el 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i d’altres entitats socials i sindicals, que han alertat de l’impacte 
social i territorial negatius que representa.



L'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), l'Agrupació Catalana de Tècnics 
Urbanistes (AETU-ACTU) i la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT) han presentat un 
manifest conjunt on alerten de l’impacte social i territorial negatius que representa el projecte 
Eurovegas i el rebutgen frontalment.

En aquest manifest, al qual també s'ha adherit l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), les associacions 
d'urbanistes defensen la legitimitat de l'ordenament jurídic i el planejament territorial i urbanístic 
vigent, i alerten que Eurovegas crearia un precedent en el tractament de les singularitats en 
l'ordenació del territori en futurs projectes.

És del tot il�lusori pensar que es podria instal�lar un equipament de 800 Ha a la zona del Delta del 
Llobregat sense afectar irreversiblement els espais naturals protegits del Delta del Llobregat, 
patrimoni natural del país i declarats Zona d'Especial Protecció per a les Aus i Lloc d'Interés 
Comunitari inclosos en la Xarxa Natura2000 i, per tant, sota la protecció de legislació europea. La 
mateixa consideració mereixeria l'impacte sobre el sòl agrícola del Delta, que acull conreus amb 
denominació reconeguda i s'ha dotat d'una estratègia productiva pròpia.

Amb les dades que s’han facilitat, el projecte d’Eurovegas produiria una afectació greu i irreversible de 
la recàrrega dels aqüífers del delta, una de les reserves d’aigua més estratègiques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i una alteració dels aiguamolls, que es troben protegits per la Unió 
Europea.

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

PRIMER.- Qüestionar al Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca d’informació fidedigna i 
oficial oferta als ajuntaments afectats sobre un complex que, cas de ser construït empitjorarà 
radicalment les perspectives econòmiques, socials i de vida de la comarca del Baix Llobregat, i per 
extensió, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

SEGON.- Manifestar l’oposició de l’Ajuntament de Granollers a la possibilitat que a la comarca del 
Baix Llobregat o a qualsevol altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i per extensió de 
Catalunya es desenvolupi el macrocomplex d’hotels, casinos i espectacles anomenat “Eurovegas” per 
ser un projecte fonamentat en “privilegis excepcionals” que s’ofereixen al capital estranger per a dur a 
terme activitats d’oci i de joc, quan els emprenedors/es i empreses i comerços del nostre país hi estan 
mancats i mancades dels suports necessaris dels Governs Català i de l’Estat Espanyol per a dur a 
terme activitats productives, tant agrícoles com industrials.

TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat que tingui el mateix interès i faci el mateix esforç que 
mostra en aquesta negociació, per tal d’invertir esforços en instruments que generin ocupació estable i 
de qualitat a través de l’economia productiva, amb el suport a inversions exteriors, però també al 
suport al teixit empresarial català i al suport de la iniciativa privada personal i col�lectiva .

QUART.- Manifestar que el projecte d’Eurovegas no correspondria al model de desenvolupament 
econòmic i social que pensem que li correspon a una societat avançada de la Unió Europea com és 
Catalunya, sinó tot el contrari, reincideix en alguns dels aspectes que ens han dut a la situació de crisi 
actual. Rebuig a un model que atempta directament contra la imatge i el prestigi d’un sector turístic 
madur i exitós, capdavanter a Europa, que avança cap a un model d’excel�lència, cada cop més 
diversificat i més lligat a la realitat cultural del país .

CINQUÈ.- Instar la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus municipis a impulsar i 
desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per tal que 
el model econòmic que superi l’actual crisi es basi en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i 
la capacitació de qualitat en els diversos sectors productius .

SISÈ.- Notificar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Economia i 
Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Director de l’INCASOL,  a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, als i les 
membres del Parc Agrari del Baix Llobregat, al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat . 



APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    PSCPSCPSCPSC,,,,    AGAGAGAG,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    CiUCiUCiUCiU,,,,    PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::CapCapCapCap

 
Alcalde president:
Moltes gràcies. Passem ara a l'apartat de precs, preguntes i interpel�lacions,

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

Sr. Sastre:
Un prec o una pregunta, no sabria com formular-ho, el senyor Terrades durant el ple d'avui diguéssim 
que hi ha hagut un moment que ha fet referència que hi ha un treballador municipal que li ha fet arribar 
una informació durant el Ple, em sembla que era sobre Can Muntanyola, la meva pregunta és ¿la resta 
de grups també tenim a disposició algun treballador municipal que ens pugui facilitar informació durant 
els plens? 

Alcalde president:
El senyor Terrades li respondrà, endavant senyor Terrades,

Sr. Terrades:
Bé, en tot cas vostès saben que hi ha responsables directius de l'Ajuntament que més enllà del seu 
horari tenen, hi ha alguns càrrecs de confiança, a més a més hi ha algun entre el públic que és el 
gerent de l'Ajuntament que té per obligació tenir tota la informació i per tant li he reclamat si tenia 
aquesta informació i m'ha traspassat la informació que disposava en el seu aparell tecnològic. 
Evidentment serà compartida amb els grups de l'Ajuntament a la propera Comissió Informativa. 

Alcalde president:
¿Més preguntes? Endavant, 

Sr. Sastre:
Si, una segona pregunta o un prec, en tot cas, per al regidor de via pública, li he portat una foto que 
vaig prendre fa uns dies en un carrer de Granollers, és en blanc i negre perquè el tòner en color 
s'havia acabat, però diguéssim que aquesta part d'aquí és una vorera d'una part de Granollers, no es 
veu el color però és color verd de plantes selvàtica, perquè realment ja ha arribat un punt en què 
creixen unes flors que malgrat ser molt maques penso que no estaven pensades perquè decoressin 
aquest carrer amb aquestes tonalitats. Jo li pregaria al senyor regidor que tingui cura d'aquests 
carrers, en aquest cas és el carrer Agustina d'Aragó, proper al carrer Girona, ja que l'Ajuntament té 
pensat fer una reforma important en el carrer Girona, que aquests carrers propers al carrer Girona, i 
no amb tanta sort, també siguin tinguts en compte a l'hora de tenir-los en un estat acceptable. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula el regidor senyor Segovia, endavant, 

Sr. Segovia:
Si, gracias señor Alcalde. Señor Sastre se la podía haber ahorrado esa impresión, mas que nada 
porque tengo entre mis numerosos vicios es seguir sus twiters y sus publicaciones en el facebook y 
immediatamente cuando lo vi está requerido a la propiedad que actúe y por otro lado a los servicios de  
limpieza que recoja lo que tocaba. 

Alcalde president:



En tot cas no fa falta confessar més vicis aquest vespre, ¿alguna altra pregunta? No. 

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
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