
 

Dia  : 27 de febrer de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Alba Barnusell i Ortuño Alcaldessa en funcions
Jordi Terrades i Santacreu Tinent d'alcalde
Mònica Oliveres i Guixer Tinenta d'alcalde
Albert Camps Giró Tinent d'alcalde
María Del Mar Sánchez Martínez Tinenta d'alcalde
Francesc Arolas Pou Tinent d'alcalde
Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde
Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde
Mireia López Ontiveros regidora
Álvaro Daniel Ferrer Vecilla Regidor
Gemma Gimenez Torres Regidora
Edmundo Rodolfo Benza Alegria Regidor
José María Moya Losilla Regidor
Enrique Meseguer Casas Regidor
Roberto Carmany Valls Regidor
Maria Matilde Oliver Reche Regidora
Eduard Navarro Domenech Regidor
Oriol Vila Castelló Regidor
Eugènia Llonch Bonamusa Regidora
Àlex Sastre Prieto Regidor
Josep Maria Noguera Amiel Regidor
Núria Maynou Hernandez Regidora
Chakir El Homrani Lesfar Regidor
Pep Mur Planas Regidor
Núria Blanchar Cazorla Secretària Accidental

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president
Catalina Victory Molne Secretària
Francesc Aragon Sanchez Interventor

L'Alcaldessa comunica que el punt 6è de l'Orde del Dia es retira d'aquesta sessió, i
manifesta  que  aquest  és  el  primer  Ple  com  a  òrgan  col·legiat  que  funciona
electrònicament.  Excusa al senyor alcalde ja que  ha sofert   una petita intervenció
quirúrgica d'urgència, dilluns, a primera hora del matí.

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ



 L'Alcaldessa: L'acalde ja està bé, ja està a casa, i en una setmana ja hi estarà de nou
aquí, però sí que teníem la sessió plenària i, per tant, mantenim la sessió plenària com
era previst, igual que la resta de l'agenda d'actes de la ciutat.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 DE GENER DE  2018

L’Alcaldessa  pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta
de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2018 i no havent-hi cap s’aprova per
unanimitat dels regidors i regidores assistents.

L'Alcaldessa: Passaríem als punts 2 i 3, senyora secretària:

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS  ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS  CORRESPONENTS ALS DIES 2, 9, 16,
23 I 30 DE GENER

3. CONTROL I  FISCALITZACIÓ PEL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS.  

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4 Modificar la Plantilla i la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de 
Granollers

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

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

1) En l'àmbit de l'Àrea d’Acció comunitària i Benestar, cal procedir a la realització de
les següents modificacions : 



1.1 Crear una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de salut pública, personal funcionari; escala
d'administració especial; subescala tècnica, classe mitjana; grup A2 i crear un lloc de
treball  denominat  Tècnic/a  mitjà/ana  en prevenció  de conductes  de risc  en joves;
enquadrament  orgànic  5112;  complement  de  destí  19;  complement  específic  21;
classificació professional, A2; núm. de fitxa 410; nivell de català, C; forma de provisió
concurs  de  mèrits;  règim  personal  funcionari/laboral;  del  col·lectiu/cossos
d'administració general/especial; jornada completa. 

Al pressupost general per al 2018 de l’Ajuntament de Granollers,  aprovat pel Ple en
sessió de data 30 d'octubre de 2017 i publicada l'aprovació definitiva al BOPB de 22
de desembre de 2017, constava dotada la plaça de Tècnic Superior en Promoció de la
Salut,  grup A1 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Granollers. La
persona que ocupava aquesta plaça va sol·licitar una excedència voluntària per interès
particular,  amb  efectes  del  dia  29  de  gener  de  2018.  A  l’informe  inicial  que  va
formalitzar Recursos Humans per a la tramitació de la despesa anual de Capítol I es
va fer la Reserva de Crèdit corresponent. Cal anul·lar la RC corresponent a la partida i
pels imports següents:

J5112.31130.13000 36.443,06 euros

J5112.31130.16000 12.081,97 euros 

1.2  Crear  un  lloc  de  treball  denominat  Tècnic/a  mitjà/ana  d’acció  comunitària;
enquadrament  orgànic  5200;  complement  de  destí  18;  complement  específic  18;
classificació professional, A2; núm. de fitxa 411; nivell de català, C; forma de provisió
concurs  de  mèrits;  règim  personal  funcionari/laboral;  del  col·lectiu/cossos
d'administració  general/especial;  jornada  completa  i  amortitzar  un  lloc  de  treball
denominat Tècnic/a mitjà/ana; enquadrament orgànic 2100; complement de destí 18;
complement específic 18; classificació professional, A2; nivell de català, C; forma de
provisió concurs de mèrits; règim personal laboral; del col·lectiu/cossos d'administració
especial; jornada completa. 

La  previsió  de  la  plaça  de  Tècnic  mitjà/ana   ha  estat  inclosa  dins  de  l'annex  de
personal per a l'exercici del 2018  i la gestió de la despesa ha estat  inclosa en el
document formalitzat per part de Recursos humans per a la tramitació de la despesa
anual,  d'acord  amb  el  què  preveu  l'article   25.1.a)  de  les  bases  d'execució  del
pressupost general d'ingressos i despeses per al 2018, aprovat pel Ple en sessió de
data  30  d'octubre  de  2017  i  publicada  l'aprovació  definitiva  al  BOPB  de  22  de
desembre de 2017.

Caldrà realitzar els documents comptables corresponents per tal d’ajustar la despesa
al nou enquadrament orgànic, derivat de la creació d’aquest nou lloc de treball .

2)  En l'àmbit  de l'Àrea de Govern i Economia,  cal procedir a la realització de les
següents modificacions : 

2.1 Modificar, en el moment de la jubilació de la persona que ocupa el lloc de treball
de  Cap  de  Servei  de  comptabilitat,  la  classificació  professional  del  lloc  de  treball
denominat Responsable de gestió d’ingressos, passant de A2 a C1/C2; quedant de la
següent manera: enquadrament orgànic 2110; complement de destí 18; complement
específic 13; classificació professional, C1/C2; núm. de fitxa 130; nivell de català, C;
forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos
d'administració general/especial; jornada completa. 



Aquesta modificació suposa un estalvi que es regularitzarà pressupostàriament en el
moment de la provisió del lloc de treball de Responsable de gestió d’ingressos.

2.2 Crear un lloc de treball denominat Administratiu/va; enquadrament orgànic 2150;
complement de destí  16; complement específic 8; classificació professional,  C1/C2;
núm.  de  fitxa  91;  nivell  de  català,  C;  forma de  provisió  concurs  de  mèrits;  règim
personal  funcionari/laboral;  del  col·lectiu/cossos  d'administració  general;  jornada
completa  i  amortitzar un lloc de treball  que es va duplicar  per un error  material
denominat Cap de servei de comptabilitat; enquadrament orgànic 2110; complement
de  destí  25;  complement  específic  29;  classificació  professional,  A1/A2;  nivell  de
català,  C;  forma  de  provisió  lliure  designació;  règim  personal  funcionari;  del
col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa. 

Aquesta modificació suposa un estalvi que es regularitzarà pressupostàriament en el
moment de la provisió del la plaça d’auxiliar administratiu.

2.3 Crear una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de prevenció de riscos laborals, personal
funcionari; escala d'administració especial; subescala tècnica, classe mitjana; grup A2 i
crear  un  lloc  de  treball  denominat  Tècnic/a  mitjà/ana  de  prevenció  de  riscos
laborals; enquadrament orgànic 2160; complement de destí 20; complement específic
22;  classificació  professional,  A2;  núm.  de  fitxa  85;  nivell  de  català,  C;  forma  de
provisió  concurs  de  mèrits;  règim  personal  funcionari;  del  col·lectiu/cossos
d'administració general/especial; jornada completa. 

L'autorització i disposició de la despesa de la creació d’aquesta plaça es farà en el
moment  de  la  provisió  de  l'esmentada  plaça.  L’executivitat  d’aquesta  plaça  queda
supeditada a la justificació d’existència de finançament.

2.4 Amortitzar, en el moment de la jubilació de la persona que l’ocupa,  la plaça de
Tècnic/a  mitjà/ana  d’Inspecció  Serveis,  personal  funcionari;  escala  d'administració
especial;  subescala tècnica, classe mitjana; grup A2 i  amortitzar el lloc de treball
denominat Tècnic/a mitjà/ana de prevenció; enquadrament orgànic 2160; complement
de destí 20; complement específic 22; classificació professional, A2; núm. de fitxa 85;
nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del
col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa. 

L’import resultant d’aquesta amortització servirà per dotar econòmicament la plaça de
Tècnic/a mitjà/ana de prevenció de riscos laborals del punt 2.3.

Atès que d'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel
que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que diu: "1.
Són  objecte  de  negociació,  en  el  seu  àmbit  respectiu  i  en  relació  amb  les
competències  de  cada  Administració  pública  i  amb  l’abast  que  legalment  sigui
procedent en cada cas, les matèries següents: 
a)  L’aplicació  de  l’increment  de  les  retribucions  del  personal  al  servei  de  les
administracions públiques que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat i
de  les  comunitats  autònomes.  b)  La  determinació  i  l’aplicació  de  les  retribucions
complementàries dels funcionaris. ..... k) Les que afectin les condicions de treball i les
retribucions dels funcionaris,  la regulació de les quals exigeixi  norma amb rang de
llei. ..... 
2. Queden excloses de l’obligatorietat de la negociació les matèries següents: a) Les
decisions  de  les  administracions  públiques  que  afectin  les  seves  potestats
d’organització.  Quan  les  conseqüències  de  les  decisions  de  les  administracions



públiques  que  afectin  les  seves  potestats  d’organització  tinguin  repercussió  sobre
condicions  de  treball  dels  funcionaris  públics  que  preveu  l’apartat  anterior,  és
procedent  la  negociació  de  les  condicions  esmentades  amb  les  organitzacions
sindicals  a  què  es  refereix  aquest  Estatut.....";  en  data  9  de  febrer  de  2018  s'ha
informat a la Mesa de Negociació dels canvis proposats. 

D'acord amb els informes emesos per la cap de servei de Salut Pública, la cap de
servei d’Acció Comunitària i per la cap de servei de Recursos Humans . 

Fonaments de dret 

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

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

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

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

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, així
com l'Ordre HFP / 614/2017, de 27 de juny, per la qual es dicten les normes per a
l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per a 2018 

Es proposa al Ple de la Corporació: 

Primer. Aprovar la modificació de la plantilla amb el detall següent: 

a) Crear les places de personal funcionari, d'acord amb el detall següent:

Ens Escala Subescala Classe Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT AE TÈCNICA Mitjana A2 V
Tècnic/a mitjà/ana de pre-
venció de riscos laborals

AJT AE TÈCNICA Mitjana A2 V
Tècnic/a mitjà/ana de salut 
pública

b) Amortitzar la plaça de personal funcionari, d'acord amb el detall següent: 

Ens Escala Subescala Classe Grup 
(Cos)

Règim Plaça

AJT AE TÈCNICA Mitjana A2 FC Inspecció Serveis (1)

(1) En el moment de la jubilació de la persona que l’ocupa actualment

Segon.  Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, d’acord amb el detall



següent: 

a) Crear els llocs de treball, d'acord amb el detall següent: 

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell
de ca-

talà

Forma 
provisió

Règim Col·lectu( 
cossos)

Jornada

Administratu/va A2 2150 16 8 C2/C1 91 C CM F/L AG JC

Tècnic/a mitjà/ana 
de prevenció de ris-
cos laborals

A2 2160 20 22 A2 85 C CM F AG/AE JC

Tècnic/a mitjà/ana 
d’acció comunitària

A5 5200 18 18 A2 411 C CM F/L AG/AE JC

Tècnic/a mitjà/ana 
en prevenció de 
conductes de risc en
joves

A5 5112 19 21 A2 410 C CM F/L AG/AE JC

b) Amortitzar els llocs de treball, d'acord amb el detall següent: 

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell
de ca-

talà

Forma 
provisió

Règim Col·lectu( 
cossos)

Jornada

Cap de servei de
comptabilitat

A2 2110 25 29 A1/A2 127 C LD F AG/AE JC

Tècnic/a mitjà/ana 
de prevenció (2)

A2 2160 20 22 A2 85 C CM F AG/AE JC

Tècnic/a mitjà/ana A2 2100 18 18 A2 **** C CM L AE JC

(2) En el moment de la jubilació de la persona que l’ocupa actualment

c) Modificar la classificació profesional del lloc de treball, d'acord amb el detall següent:

Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell
de ca-

talà

Forma 
provisió

Règim Col·lectu( 
cossos)

Jornada

Responsable de 
gestó d'ingressos(3)

A2 2110 18 13 C1/C2 130 C CM F AG/AE JC

(3) En el moment de la jubilació de la persona que ocupa actualment el lloc de treball de Cap de



servei de comptabilitat.

Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya aquesta modificació. 

Alcaldessa: En aquí no hi ha anunciades intervencions, sí votació.

S'aprova per  majoria  absoluta,  amb  els  14 vots favorables dels  Grups Municipals
PSC-CP (12) i Ciutadans i les 10 abstencions  dels Grups Municipals  del PdeCAT
Demòcrates, ERC-AG-AM,  CpG-CUP-PA i PP 

Alcaldesss: Passaríem al punt número 5:

5. Aprovar les bonificacions en la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles
2018 per adscripció a la Borsa de Lloguer Social de Granollers

Fets :

L’Ajuntament de Granollers va acordar l’any 2001 constituir la Borsa de Lloguer Muni-
cipal a l’efecte de facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer, adreçada tant a jo-
ves com a d’altres col·lectius, amb la voluntat d’intervenir en el mercat de lloguer mi-
tjançant  la  mediació entre propietaris  d’habitatges i  demandants de lloguer,  per  tal
d’aconseguir formalitzar contractes entre ambdues parts sota les condicions més favo-
rables possibles.
 
El context econòmic i social actual, l'Ajuntament de Granollers conscient del moment
conjuntural de crisi, que comporta conseqüències evidents en el benestar i en l'activitat
econòmica de les famílies,  estima oportú regular certes bonificacions per a sectors de
població específics.

En aquest sentit   el Ple de l'Ajuntament de Granollers, va aprovar el 20 de desembre
de 2016 les Ordenances Fiscals que en el seu article 6.11 a i b) sobre bonificacions de
l'Impost sobre béns Immobles (Of. 1.1), establia una bonificació del 50% en la quota
íntegra de l'impost sobre béns immobles, fins a un màxim de 300,00 euros per habita-
tge, per als immobles propietat de persones físiques que ho sol·licitin i estiguis adscri-
tes  al Programa Borsa de Mediació per al lloguer Social de Granollers.

A 31 de desembre de 2017, un total de 74 persones, per a un total de 76 habitatges,
han sol·licitat acollirse en aquesta convocatòria, segons es detalla en l'annex  adjunt al
present acord.

En data 30 de gener de 2018, la gestora de l'Oficina d'Habitatge de Granollers, informa
favorablement sobre els usuaris inscrits a la citada Borsa de Lloguer Municipal.

Fonaments de dret

I. Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals.



Article 74.11 2 quárter:  "Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regu-
lar una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor
de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, cultura-
les, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corres-
ponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros."

II. Ordenança Fiscal vigent 1.1 sobre l'impost sobre béns Immobles article  6, 11, a i b).

" Tindran dret a una bonificació del 50%, en la quota integra de l’impost, i fins un mà-
xim de 300,00 euros per habitatge, els immobles propietat de persones físiques que
s’adscriguin al Programa Borsa de mediació per al Lloguer Social de de Granollers. El
propietari sol·licitara la bonificació aportant el document d’adscripció de l’habitatge., i
sortira efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

a) El Ple de la Corporació, previ informe favorable de l'Oficina d'Habitatge, de-
clarara la concurrència de situació d'especial interès municipal mentre concorri la cir-
cumstancia d'immoble cedit a la borsa de lloguer.

b) Un cop concedida no sera precís que la sol·licitud sigui reiterada per la seva
aplicació en períodes futurs, mentre es mantinguin les condicions que en van justificar
la seva concessió. La comprovació de la concurrència dels requisits es realitzara d'ofi-
ci, i en cas de no complir-se es procedira a la regularització de la situació tributaria del
subjecte passiu. No obstant, aquest últim queda obligat a comunicar qualsevol variació
de les circumstancies que van justificar la seva concessió.

Es proposa a  ple de la corporació

Primer  Aprovar les  bonificacions del 50%  en la quota íntegra de l'impost sobre béns
immobles dels habitatges relacionats en l'annex adjunt, per l'exercici 2018 i succes-
sius, sempre que es mantinguin els requisits que justifiquen la seva aplicació. 

Segon.-  Desestimar la sol·licitud presentada per Jordi  Nogueras Cervera, amb NIF
52.142.324J en representació de l'entitat Franqueses 2007, SL amb CIF B64819972,
propietària titular de l'habitatge, atès que bonificació regulada per la Ordenança fiscal
vigent, preveu que els possibles beneficiaris siguin persones físiques. 

Tercer.-  Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada persona beneficiària.

Alcaldessa:Aquí sí que hi ha anunciades  intervencions i primer tindria la paraula per 
fer-ne la presentació el regidor d'Hisenda Jordi Terrades:

Senyor Terrades: Gràcies alcaldessa. L'any 2001 l'Ajuntament de Granollers va decidir
constituir la borsa de lloguer municipal a l'efecte de facilitar l'accés a l'habitatge en
règim de lloguer, bàsicament adreçat tant a joves com altres col·lectius. 

Si ho recorden en el Pla la d'habitatge que va presentar la regidora Oliveres, una de
les  novetats  que  s'introduïen  en  la  Borsa  de  lloguer  que  també  va  estar  discutit,
després a les Ordenances Fiscals,  diverses propostes que es van formular,  va ser
incorporar a partir d'aquest exercici pressupostari una bonificació del 50% de la quota
de l'impost  sobre béns immobles,  fins un màxim de 300 euros  per habitatge,  per



aquells propietaris que fossin persones físiques que posessin a disposició de la borsa
de mediació per a lloguer social a Granollers els seus habitatges. 

En total hi ha hagut 74 persones que al llarg del 2017 van decidir posar els habitatges
de la seva propietat a disposició d'aquesta borsa de lloguer que gestiona l'Ajuntament
de Granollers, són un total de 76 habitatges més dels que ja gestionaven i, per tant,
tots vostès tenen l'expedient, la relació d'habitatges i de propietaris que han sol·licitat
aquesta bonificació. 

 L'Alcaldessa: Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. No sé si pel partit Popular,
la Crida-CUP? Ciutadans? Esquerra Republicana-Acció Granollers? 

Senyora Maynou: Sí, hola bon vespre a tothom. 

Molt ràpidament, dir que, evidentment, nosaltres aprovem, votarem a favor, d'aquesta
aprovació, perquè de fet, des del 2009 Esquerra Republicana ja havia anat reclamant,
any rere any, el debat de les Ordenances Fiscals i debatre aquest tema en el marc de
les Ordenances Fiscals, cosa que finalment es va  poder tirar endavant aquest 2017. 

Nosaltres estem d'acord amb aquestes subvencions però considerem que encara i, ho
diem en moltes ocasions, i en altres àmbits també ho hem dit, que encara es podria fer
més per l'impuls d'un lloguer social i per fomentar i facilitar l'accés a l'habitatge, un
habitatge  digne,  que  pensem  que  cada  cop  està  més  restringit  a  una  part  de  la
societat. Per tant, nosaltres volem insistir en l'oportunitat i en la necessitat per posar en
marxa  noves  fórmules  de  lloguer  solidari,  de  donar  resposta  a  les  necessitat  de
persones que no es poden permetre pagar un lloguer íntegre i, per tant, pensem que
com hem anomenat altres vegades,creiem que calen accions com la promoció d'un
lloguer públic  d'habitació,  l'impuls  de la  masoveria Urbana o altres col·laboracions.
Gràcies 

Alcaldessa: Gràcies. Pel PdeCAT?.

El representant del grup municipal socialista i a més regidor d'Hisenda:

Senyor Terrades: Sí, nosaltres creiem que és una necessitat d'anar disposant de més
habitatge que sigui propietat de l'Ajuntament de Granollers per després posar-lo a les
polítiques de lloguer a preu assequible. Tant és així que vostè sap perfectament que
dels  pressupostos  municipals,  l'Ajuntament  de  Granollers  va  fer,  dintre  de  les
polítiques d'habitatge del Pla local d'habitatge, va fixar unes partides pressupostàries
per  adquirir  habitatge.  En  concret  l'any  2017  se  n'han  adquirit  8,  que  en  aquests
moments ja estan a disposició de la borsa mediació de lloguer social que gestiona la
regidoria d'Urbanisme i Habitatge. I, en la mesura de les possibilitats pressupostàries,
a  l'exercici  2018,  li  puc  anunciar  que  aquesta  política  la  seguirem mantenint  amb
l'objectiu d'incrementar la borsa de propietat de l'Ajuntament a disposició de la borsa
de lloguer de preu assequible. 



Alcaldessa: No sé si hi ha més intervencions, passaríem doncs a la votació del punt. 

Aprovada per unanimitat

Alcaldessa en funcions: Passaríem al torn de la Comissió Informativa de
l'Àrea de Territori i Ciutat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORI i CIUTAT

Comunicar la retirada de l'Ordre del Dia del punt número 6, segons consta en 
l'encapçalament de l'acta.

6 Aprovar el conveni transaccional entre l’Ajuntament de Granollers i Sorea SA 
per a la resolució de discrepàncies en relació al contracte de gestió del servei 
d’abastament d’aigua potable i la incorporació d’una addenda per l’aplicació del 
nou règim tarifari

Alcaldessa en funcions: El punt número 7, senyora secretària: 

7 Aprovació de l'acta de recepció i liquidació del contracte de servei de neteja 
viària adjudicat a  l'empresa URBASER.

Fets:

1.El Ple de la Corporació amb data 26 de juliol de 2011 va adjudicar a l'empresa Urbaser,SA,
amb NIF A79524054, el contracte de gestió del  servei  públic de neteja viària i  recollida de
residus de la Ciutat de Granollers, per al període de l'1 d'octubre de 2011 al 30 de setembre de
2013 per un preu màxim pel període executiu de 7.207.756,97€ (Iva exclòs), més 576.620,56€
d’Iva (8%), el que fa un total de 7.784.377,53€.

En data 12 de juliol de 2011 i d’acord amb la clàusula VI.2 del Plec de clàusules administratives
particulars, l’empresa Urbaser,SA va dipositar la fiança definitiva per import de 360.387,85€.

En data 26 d’agost de 2011 es va formalitzar el contracte núm.283/2011.

En data 24 de setembre de 2013 es va acordar en sessió plenària la pròrroga del contracte de
l’1 d’octubre de 2013 fins al 31 de maig de 2014, per un import màxim de 2.489.508,36€, més
248.950,84€ en concepte d’Iva (10%), el que fa un total de 2.738.459,20€.

En data 27 de maig de 2014 es va acordar en sessió plenària la modificació de preus i pròrroga
del  contracte  de  l’1  de  juny  de  2014  al  31  de  març  de  2015,  per  un  import  màxim  de
3.092.666,07€, més 309.266,61€ en concepte d’Iva (10%), el que fa un total de 3.401.932,68€.

En data 24 de febrer de 2015 es va acordar en sessió plenària la pròrroga del contracte de l’1
d’abril  de  2015 al  30  de  setembre  de 2015,  per  un import  màxim de 1.855.599,65€,  més
185.559,96€ en concepte d’Iva (10%), el que fa un total de 2.041.159,61€.

En data 29 de setembre de 2015 es va acordar en sessió plenària la pròrroga forçosa del
contracte a partir de l’1 d’octubre de 2015 i fins a l’execució del nou contracte, per un import



màxim de 1.855.599,65€, més 185.559,96€ en concepte d’Iva (10%),  el  que fa un total  de
2.041.159,61€.

En data 28 de febrer de 2017 es va donar per finalitzat el contracte, atès que amb data 1 de
març de 2017 se’n va fer càrrec el nou adjudicatari del servei.

En data 14 de febrer de 2018 es va signar l’acta de recepció del servei en la què es dona per
rebut el mateix i recepcionades les instal·lacions i maquinària adscrites. El resum econòmic del
contracte és el que s’indica:

· Preu inicial d’adjudicació del contracte pel període executiu: 7.207.756,97€ + IVA

· Import contractat (adjudicació + pròrrogues + modificacions) 20.011.136,31€ + IVA

· Import executat 19.586.999,22€ + IVA

La diferència entre l’import contractat i l’executat és de -424.137,09€ més 35.437,68€ d’IVA, el 
que fa un total de -388.699,41€, segons s’acredita en el següent quadre resum:

Data acord Ple Concepte Període Base Imponible       Iva          Total

26/07/2011                 Adjudicació inicial 1/10/2011-30/09/2013 7.207.756,97  576.620,56       7.784.377,53

24/09/2013 Pròrroga 1/10/2013-31/05/2014 2.489.508,36 248.950,84       2.738.459,20

27/05/2014 Pròrroga 1/06/2014-31/03/2015 3.092.666,07 309.266,61       3.401.932,68

24/02/2015 Pròrroga 1/04/2015-30/09/2015  1.855.599,65 185.559,97       2.041.159,62

29/09/2015 Pròrroga forçosa 1/10/2015-31/03/2016 1.855.599,65 185.559,97        2.041.159,62

29/03/2016 Modificac pròr forçosa 1/04/2016-30/09/2016 1.906.746,71 190.674,67         2.097.421,38

--- Ampl prev Pròr forçosa1/10/2016-31/01/2017 1.282.607,12 128.260,71         1.410.867,83

--- Ampl prev Pròr forçosa 1/02/2017-28/02/2017   320.651,78   32.065,18           352.716,96

TOTAL CONTRACTAT  20.011.136,31 1.856.958,49    21.868.094,80

IMPORT EXECUTAT       19.586.999,22 1.892.396,17     21.479.395,39

DESVIACIONS    - 424.137,09  -  35.437,68           -388.699,41

Per tant, la despesa final executada del contracte va ser inferior a la suma dels imports 
adjudicats més les pròrrogues forçoses acordades.

No resten certificacions per serveis prestats pendents de reconeixement ni de pagament.

Malgrat tot, i atès el que preveu la clàusula XIII del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP), respecte a les instal·lacions del parc central, i dels vehicles i maquinària 
adscrits a la contracta, en el sentit que revertiran a l’Ajuntament en finalitzar el contracte i que el
contractista tindrà dret a percebre el valor residual dels béns no amortitzats totalment, cal 
reconèixer a favor d’Urbaser,SA per aquest concepte l’import de 639.176,10€, més 54.498,47€ 
en concepte d’Iva, el que fa un total de 693.674,57€ segons el detall següent:

Base    IVA IVA     Import

Concepte Imponible    Tipus Import     Total

Indemnització dels Valors residuals de les inversions pendents d'amorttzar 

(Inversionsrealitzades en l'immoble del parc central) 379.659,57    0%  0,00          379.659,57 (1)

Indemnització dels Valors residuals de les inversions pendents d'amorttzar

 (Maquinària adscrita al servei de neteja viària) 80.987,36    21% 17.007,35             97.994,71

Indemnització dels Valors residuals de les inversions pendents d'amorttzar 



(Maquinàriaadscrita al servei de recollida domiciliària) 104.685,36   21% 21.983,93           126.669,28

Indemnització dels Valors residuals de les inversions pendents d'amorttzar

 (Maquinàriaadscrita al servei de recollida comercial) 66.929,98    21% 14.055,30          80.985,28 (2)

Indemnització dels Valors residuals de les inversions pendents d'amorttzar 

(Elements comuns adscrits al servei de neteja viària)  4.362,63   21% 916,15            5.278,78

Indemnització dels Valors residuals de les inversions pendents d'amorttzar

 (Elements comuns adscrits al servei de recollida domiciliària) 1.555,61   21% 326,68               1.882,29

Indemnització dels Valors residuals de les inversions pendents d'amorttzar 

(Elements comuns adscrits al servei de recollida comercial) 995,59    21% 209,07            1.204,67 (2)

TOTAL FACTURA 639.176,10 54.498,47             693.674,57

(1) Operació exempta d'Iva d'acord amb l'artcle 20.Ú.22 de la LIVA

(2) Quotes d'Iva deduïbles

Quant a la fiscalitat de l’operació cal dir que la indemnització pels valors residuals de la Nau es
troba  exempta,  d’acord  amb  l’article  20.Ú.22  de  la  LIVA,  i  que  les  quotes  d’Iva  de  les
operacions  relacionades amb el  servei  de recollida  comercial  es  consideren  deduïbles,  de
manera que el cost pressupostari per a l’Ajuntament serà de 679.410,20€, és a dir, 693.674,57€
menys 14.264,37€, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària J3110/16901/62702 del
vigent pressupost de despeses.

D’altra banda Urbaser,SA emetrà les següents factures rectificatives:

 Diferències en l’import de les inversions efectivament realitzades sobre les previstes 
en el contracte, per import de 9.734,,52€, més 973,45€ en concepte d’Iva, que fan un 
total de 10.707,97€.

 Revisions de preus pendents de regularitzar corresponents al periode de l’1 d’octubre 
de 2015 al 28 de febrer de 2017, per import de 25.184,59€, més 2.518,46€ en concepte
d’Iva, que fan un total de 27.703,05€.

 Les factures rectificatives són les que s’indiquen, i s'annexen els corresponents 
documents contables a aquest expedient  :

NÚM.

FRA. DATA FRA. FACTURAT REAL Imponible Tipus

Import

IVA

Import

total

11525REC180
01 14/02/2018

Rescabalament per diferència en l'import d'adquisició
dels contenidors (rec.domiciliària) i per inversions no
efectuades en l'adquisició GPS dels carrets de neteja

viària. 7.839,31 10% 783,93 8.623,24

11525REC180
02 14/02/2018

Revisions de preus del servei de neteja viària i recollida
de residus domiciliaris del periode de 01/10/2015 al

28/02/2017 21.569,66 10% 2.156,97 23.726,63

11525REC180
03 14/02/2018

Rescabalament per diferència en l'import d'adquisició
dels contenidors (rec.comercial) 1.895,21 10% 189,52 2.084,73

11525REC180
04 14/02/2018

Revisions de preus del servei de neteja viària i recollida
de residus domiciliaris del periode de 01/10/2015 al

28/02/2017

3.614,93 10% 361,49 3.976,42

TOTAL 34.919,11 3.491,91 38.411,02



Finalment,  l’Ajuntament  practicarà  una  liquidació  que  haurà  de  satisfer  Urbaser,SA  pels
conceptes de compensació per l’estat de conservació de determinada maquinària i vehicles,
per deficiències en el sistema d’abocament de xarxes residuals/pluvials de la Nau, valorització
de diversos vehicles desballestats i diferències de l’aportació per campanyes de conscienciació
i  comunicació,  essent  l’import  total  de  30.359,80€,  segons  el  següent  detall  i  imputacions
pressupostàries que s’indiquen i  que estan exemptes d’Iva,  d’acord amb l’article 78, tercer,
1er.de la LIVA. :

Concepte Base Iva Iva Import

Ingrés  Concepte Imponible  Tipus Import        Total

J3110.39901 Liquidació en concepte de compensació per deficiències pendents 

de reparar en vehiclesi maquinària adscrites al servei 

de neteja viària i recollida de residus  3.000,00  0% 0,00 3.000,00

J3110.39901 Liquidació en concepte de compensació per deficiències en el 

sistema d'abocament d'aigües residuals/pluvials

a la Nau central.  10.000,00    0% 0,00         10.000,00

J3110.61900 Liquidació en concepte de compensació per desballestament 

vehicles adscrits al servei       700,00 0% 0,00              700,00

J3110.39190 Liquidació en concepte d'aportacions del 0,3% de campanyes de 

conscienciació i comunicació no efectuades 16.659,80 0%  0,00        16.659,80

TOTAL LIQUIDACIÓ 30.359,80 0,00       30.359,80

L’Ajuntament de Granollers, un cop deduït l’import de les factures rectificatives de la factura 
corresponents als valors residuals, procedirà a la compensació d’ofici amb les liquidacions 
practicades, de manera que la quantitat líquida final resultant a favor d’Urbaser,SA serà de 
624.903,75€.

Es fa constar expressament que tots els serveis corresponents al període han estat facturats i 
no es preveu l’existència d’altres despeses de cap tipus imputables al contracte que ara es 
liquida.

3. D'acord amb els fets exposats anteriorment i d'acord amb l'article 205  de la llei de contractes
del sector públic, i els fonaments de dret següents:

Fonaments de dret:

Articles 56 a 58 del Reial Decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè  de  la  Llei  39/188,  reguladora  de  les  hisendes  locals,  pel  que  fa  a  la  disposició  i
reconeixement de les despeses.

· Articles 184 i 185 del Reial Decret legislatiu 2/2204 pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals pel que fa a la disposició i reconeixement de les despeses.

· Articles 19 i 21 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Granollers, pel que
fa a la disposició i reconeixement de les despeses.

· El plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte aprovat pel plenari 
municipal en data 25 de gener de 2011.

· Articles 77 a 82 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público pel que 
fa a la revisió de preus.



· Article 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público pel que fa a la 
devolució i cancel·lació de garanties.

· Article 205 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público pel que fa a 
la recepció de la prestació i liquidació del contracte.

· Article 259 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público pel que fa a 
la reversió del servei.

· Articles 55 a 60 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación pel que fa a la compensació de deutes.

Proposo:

Primer.- Aprovar l'acta favorable de recepció del servei públic de neteja viària i  recollida de
residus  formalitzada  per  l'empresa  adjudicatària  Urbaser,SA,  amb  NIF  A79524054  i
l'Ajuntament de Granollers en data 14 de febrer de 2018.

Segon.-  Aprovar la liquidació del contracte per un import  executat  de 19.586.999,22€, més
1.892.396,17€ d'IVA, que fan un total de 21.479.395,39€.

Tercer.-  Aprovar el reconeixement de les obligacions que es relacionen a la part expositiva a
favor d’Urbaser,SA en concepte de valors residuals de l’immoble, maquinària i vehicles adscrits
al contracte de recollida de residus i neteja viària per import de 639.176,10€, més 54.498,47€
d'IVA, que fan un total de 693.674,57€, dels quals 679.410,20€ aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària J3110/16901/62702 del vigent pressupost de despeses, atès que la resta, és a
dir,  14.264,37€ corresponen a les quotes d’Iva del  Servei  de recollida comercial  i  tenen la
consideració de deduïbles.

Quart.- Aprovar les factures rectificatives que es relacionen a la part expositiva, relatives a les
revisions de preus, i  a les compensacions per diferències en les inversions efectuades, per
import total de 34.919,11€, més 3.491,91€ en concepte d’Iva, que fa un total de 38.411,02€ que
s’abonaran contra la factura corresponent als valors residuals a que es fa esment al punt tercer
del present acord.

NÚM.

FRA. DATA FRA. FACTURAT REAL Imponible Tipus

Import

IVA

Import

total

11525REC1
8001 14/02/2018

Rescabalament per diferència en l'import
d'adquisició dels contenidors (rec.domiciliària) i
per inversions no efectuades en l'adquisició GPS

dels carrets de neteja viària. 7.839,31 10% 783,93 8.623,24

11525REC1
8002 14/02/2018

Revisions de preus del servei de neteja viària i
recollida de residus domiciliaris del periode de

01/10/2015 al 28/02/2017 21.569,66 10% 2.156,97 23.726,63

11525REC1
8003 14/02/2018

Rescabalament per diferència en l'import
d'adquisició dels contenidors (rec.comercial) 1.895,21 10% 189,52 2.084,73

11525REC1
8004 14/02/2018

Revisions de preus del servei de neteja viària i
recollida de residus domiciliaris del periode de

01/10/2015 al 28/02/2017 3.614,93 10% 361,49 3.976,42

TOTAL 34.919,11 3.491,91 38.411,02

Cinquè.-  Aprovar les liquidacions que haurà de satisfer  Urbaser,SA, relacionades a la part
expositiva, relatives a deficiències de manteniment en els vehicles, valorització de vehicles,
diferències  en  l’aportació  per  campanyes  de  conscienciació  i  deficiències  en  el  sistema
d’abocament  de  la  Nau  central,  per  import  total  de  30.359,80€,  que  s’imputaran
pressupostàriament als conceptes d’ingrés que s’indiquen:



Concepte Ingrés Import

J3110.39190 16.659,80

J3110.39901 13.000,00

J3110.61900 700,00

Total 30.359,80

Sisè.- Aprovar el procediment de compensació d’ofici dels drets pendents de cobrament amb
les  obligacions  reconegudes  anteriorment  esmentades  i  ordenar  la  transferència  a  favor
d’Urbaser,SA, per import de 624.903,75€, tot declarant extingits els crèdits respectius.

Alcaldessa: Per fer-ne la presentació  té la paraula el regidor de Serveis, Juan Ma
Segovia. 

Senyor Segovia: Gracias senyora alcaldessa. Buenas noches.

Con la liquidación de este contrato, cerramos también una etapa en la que la empresa
Urbaser SA, ha venido prestando sus servicios durante 16 años en la ciudad mediante
diferentes contratos. 

Aunque en lo  que se refiere concretamente  este expediente,  tiene que ver  con el
período comprendido entre octubre del 2011 y el 28 de febrero 2017. Un período que
debería haber sido inicialmente de dos años, más dos de prórroga, que era lo que
estaba previsto y que recogía el contrato, pero que como ya saben ustedes se tuvo
que acabar prorrogando forzosamente hasta el 2017 debido a las dificultades en la
tramitación  del  nuevo pliego de condiciones  del  contrato  que se presta  hoy en la
ciudad con la empresa Talher.

Este expediente  es un tema esencialmente técnico,  como cualquier  expediente de
liquidación de un contrato que finaliza. Aunque este tiene alguna particularidad cuando
se firma el acta de recepción del servicio, la maquinaria, pero esencialmente son las
instalaciones adscritas al mismo, ya que son las de un mayor valor económico.

Entrando en materia, el resumen económico del contrato contempla que la cantidad
finalmente ejecutada ha sido menor respecto a la  adjudicada,  como leía la  señora
secretaria, incluyendo las prórrogas forzosas acordadas. 

El  Pliego  de  condiciones  Administrativas  en  su  cláusula  número  12  y  que  hacía
referencia  a  las  instalaciones  del  parque  central,  y  de  los  vehículos  y  maquinaria
adscritos al contrato, revertirían en el Ayuntamiento al finalizar dicho contrato. Y que el
adjudicatario tendría derecho a percibir el valor residual de los bienes no amortizados
totalmente.  Este  concepto  arroja  una  cantidad  a  satisfacer  a  favor  de la  empresa
URBASER de 693.674,57€ iva incluido. 

Que  posteriormente  y  tras  diversos  requerimientos,  aclaraciones  y  ajustes  de  las
cantidades sobre diferentes cuestiones como pueden ser: Reparaciones de vehículos
o maquinaria, reparación de la nave, el valor residual de los vehículos, revisiones de
precio  o  los  tipos  de  iva  que  eran  deducibles,  etc.  Que  se  compensan  sobre  la
cantidad anterior dicha, se propone finalmente abonar a la empresa URBASER SA, la
cantidad de 624.903,75€. 



Como decía al inicio, con la liquidación de este contrato acabamos con una etapa de
relación  con  una  empresa.  Pero  además,  nos  permite  centrarnos  ya  con  todos
nuestros medios en el seguimiento del nuevo contrato.

No quería acabar mi intervención sin expresar mi agradeciendo al reconocimiento a la
empresa URBASER por su implicación con esta ciudad, así como el trato excelente
que hemos mantenido durante todos estos años, y hasta el último día. Incluido este
último año en el que hemos ido discutiendo esta liquidación finalmente presentada

Y también y,  muy especialmente, el  escrupuloso trabajo realizado por los servicios
técnicos del área de Serveis Municipals y, más concretamente, en la figura del Cap del
Servei, el señor Ángel Mera.

Alcaldessa: Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Partit Popular? La Crida-CUP,
té la paraula el senyor Navarro: 

Senyor Navarro: Bona tarda a tothom, bona tarda senyora alcaldessa. 

Bé, nosaltres voldríem justificar el nostre vot, que serà contrari, donat els antecedents
que amb aquest tipus de contracte s'han produït a les ciutats de Barcelona, Badalona
o Sabadell. És per això, que demanem, doncs, que aquesta auditoria es detalli molt
més i es comprovi de manera profunda el compliment íntegre del contracte del servei
públic de neteja viària i recollida residus de la ciutat de Granollers. Gràcies.  

Alcaldessa: Per Ciutadans, per Esquerra República, PDeCAT, senyor Vila té la paraula:

Senyor Vila: Hola, bona tarda. 

Per manifestar, com ens hem pronunciat algunes vegades, amb aquest contracte, és
oportú avui que es liquida, manifestar que nosaltres tenim la  mirada posada endavant
i no enrere, però avui que es liquida aquest contracte, sí que hi hauria quatre coses
que voldríem dir d'aquesta liquidació: 

En primer lloc, com deia el regidor Segovia, aquest fet xoca una mica, però és així. Un
contracte adjudicat per 7,7 milions d'euros es liquida per 21, doncs, perquè sí, perquè
hi ha una adjudicació inicial de 7,7; unes pròrrogues de 8 milions, degut a la pròrroga
ja  prevista  en el  servei,  però  unes pròrrogues forçoses de 6.  Aquest  potser  és  el
període que nosaltres trobem excessiu, la pròrroga ja prevista pròpiament en el plecs,
són les regles del joc, però l'altre és el que considerem excessiu i, per tant, només
afirmar que encara que el  contracte actual sembli  molt  lluny de la seva renovació,
només demanem que  ens  hi  comencem a  mirar.  No  evidentment  a  fer  els  plecs,
perquè ja sabem tots que s'ha de fer el plec, s'ha de licitar, s'ha d'adjudicar, després
s'ha de posar en marxa el nou adjudicatari i, ara potser no estem en l'etapa de fer ja
els plecs; però és que el dia que ens hi vulguem ficar, el primer que necessitarem serà



tenir  informació,  tenir  informació  de  com  funciona  el  servei  i  de  com  ens  volem
plantejar el futur servei; per tant, l'únic que demanem, en aquest moment, és: 

Posem els elements necessaris per començar a recollir la informació perquè del dia
que haguem de fer el plec la tinguem. 

Què ens assembla que haurien de ser aquests elements? coses que ens assembla
que podríem introduir ja en les modificacions, si es produeixen d'aquest contracte, per
recollir  aquesta  informació,  algun  element  en  els  camions  que  permeti  pesar  els
contenidors quan es recullen, com que això no és del tot precís, algun detector en els
contenidors que ens informi de quan està ple i quan no està ple. No cal que aquesta
implementació  sigui  arreu de la  ciutat,  perquè això  val  uns  diners,  però  potser  es
poden fer proves pilots que ens vagin facilitant aquesta informació. 

Tres coses més: 

Aquesta liquidació inclou tres conceptes:

Algun reconeixement de quantitats addicionals que reconeixen a Urbaser per revisions
de preus i serveis prestats, no tenim res a dir. 

Alguna liquidació negativa per algunes coses que Urbaser no ha fet i se li descompta,
ens assemblen poc rellevants, excepte un que ens sap greu, se li descompten 16.000
euros a Urbaser per no haver-los destinat a una campanya de conscienciació a la
ciutadania de cara la recollida selectiva. Nosaltres, aquest és un dels aspectes que
creiem que en el futur s'hauria de millorar, ja que el contracte preveu destinar-hi uns
diners que es facin servir.

I, el tercer aspecte que és el de la liquidació de les inversions no amortitzades, tampoc
tenim res a dir en el que és l'aspecte comptable, perquè entenem que està cotejat pels
serveis tècnics. 

Només voldríem expressar que, la partida pressupostària que en principi preveia cobrir
aquestes despeses era superior, perquè es preveia que aquest contracte es posaria en
marxa abans i, per tant hi haurien menys inversions amortitzades i, per tant, s'hauria
de fer front a una inversió d'aproximadament 900.000 euros. Si ara no s'ha assolit
aquest  valor,  suggerim, demanem que potser ja que el  ciutadà ha hagut  d'esperar
aquest temps que això es posés en marxa se li reverteixi aquesta diferent quantitat en
aquestes millores que demanem que millorin el servei en inversions noves, que millorin
el servei. Res més. Gràcies. 

Alcaldessa: Gràcies. Pel grup municipal socialista té la paraula el senyor Terrades:

Senyor Terrades: Sí, a vegades, pot sobtar que un contracte que es va adjudicar per
un  determinat  import  al  cap  del  temps  hagi  augmentat  de  manera  significativa,
bàsicament per les pròrrogues forçoses que es van efectuar. Probablement pròrrogues
excessives, així ho considero jo. 



Ara, vostès que han seguit l'històric d'aquest intent de tornar a treure a concurs aquest
servei,  per  cert,  doncs,  important  en quantia  econòmica a  la  ciutat  de Granollers,
saben  que  la  redacció  del  nou  plec  de  condicions  que  havia  de  regir  aquesta
concessió no ha estat fàcil  i senzill  en el temps. Que la Secretaria de l'Ajuntament
doncs ja ha intervingut de manera molt activa, més enllà dels serveis que corresponen
dels serveis tècnics que correspon a l'àrea de serveis. Que entremig ha hagut un canvi
a  la  Secretaria  general  de  l'Ajuntament,  dos  canvis  a  la  Secretaria  general  de
l'Ajuntament. Han canviat també els criteris inicials del plec de clàusules i, per tant, ens
ha portat en aquesta necessitat d'anar prorrogant perquè la ciutat no es podia quedar
sense servei. Això explica, probablement, aquesta pròrroga, jo coincideixo amb el que
s'ha dit, excessiva. Jo crec que no per voluntat dels regidors sinó per aquests canvis
de  criteri  en  els  distints  secretaris  i  secretàries  que  ha  tingut  l'Ajuntament  de
Granollers. 

És veritat  que alguns ajuntaments han posat en qüestió el  servei que en els seus
ajuntaments prestaven algunes de les empreses concessionàries, tan cert és això com
que algunes d'aquestes denúncies han estat arxivades després en seu judicial, un cop
analitzades les  denúncies  efectuades.  No  la  darrere  perquè  hi  ha  hagut  una  molt
recent d'un Ajuntament però algunes que ja portaven, al voltant, a prop de fa un any i
mig, dos. 

Què hem fet nosaltres? Doncs donar-li un paper important abans de portar aquesta
rescissió en la liquidació de la rescissió en el Ple de l'Ajuntament, a l'interventor de
l'Ajuntament de Granollers, que és un òrgan igual que la Secretaria, independent, que
ja els hi puc assegurar, ha analitzar fil per randa el contracte de concessió i el resultat
que s'ha produït és el que avui, el regidor Segovia, ha portat a consideració del Ple. 

Alcaldessa : Té la paraula per cloure el torn el senyor Segovia: 

Senyor Segovia: Sí, pero sin repetir los argumentos que ha utilizado mi compañero
Jordi Terrades, sí que haré más referencia a las aportaciones del senyor Vila. 

Evidentemente yo también tengo el punto de vista fijado en el futuro, en el futuro y en
el presente. Por eso ya estamos haciendo algunos controles a nivel de interno del
área,  del  nuevo  contrato  de  como  se  está  ejecutando,  mirando  de  minimizar  las
deficiencias  que se están detectando i,  que probablemente en algunas cosas que
tengamos que suplementar, probablemente tengamos que modificar algunas cosas del
nuevo contrato. Empezaremos por las que no generan coste a la ciudad, pero quizás,
y lo descartable, aún quedan tres años por delante, que tengamos que implementar
alguna de las cosas que usted ha comentado, y para nada lo descarto. Y algunas de
las cosas que usted ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. A mí también me sabe
mal,  por ejemplo el  tema de haber tenido que deducir  16.000 euros del 0,3% que
pertenecía a este contrato pero, las cosas son como son, y la capacidad interna de
generar más allá del día a día, pues ahora también, afortunadamente,  se ha visto



corregida con la incorporación de más personal en el área, que nos permite ser más
eficientes tanto en el control del contrato, si no también en encargar nuevas mejoras
que puedan redundar en la mejora de todos. 

Alcaldessa: Obrim un segon torn. No sé si hi ha paraules. Doncs procediríem a la
votació, si els sembla.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals PSC-
CP (12), de Ciutadans i del PP; les 7 Abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT 
Demòcrates, ERC-AG-AM  i  els 2 vots en contra del Grup Municipal CpG-CUP-PA 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

8.  Aprovar  el  Conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Vallès
Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport
adaptat per l'any 2018

 
Fets:

Granollers  disposa  de  transport  adaptat  amb recorreguts  interns  i  que  cobreix  els
desplaçaments a centres de la ciutat. No obstant, rebem sol·licituds per transport a
centres  externs als  que correspon donar  resposta.  Promoure i  gestionar  un servei
propi té un cost molt alt i el nombre de sol·licituds existents en l'actualitat no justifica la
creació d'aquest servei. 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, com a òrgan supramunicipal competent en la
gestió del servei de transport adaptat per a municipis menors de 50.000 habitants,
disposa de línies establertes d'accés a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció
especialitzada  ubicats  al  Vallès  Oriental,  Barcelona,  Badalona  i  Alella  segons  els
casos. 

Ciutadans de Granollers tenen necessitat de transport als centres esmentats, i donat
que  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  té  organitzat  el  transport,  resulta
convenient establir un marc de col·laboració per a la prestació del servei de transport
adaptat,  i  poder  donar  resposta a les necessitats de les  persones del  municipi  en
aquesta matèria. 

Que amb data 12/12/2017 el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  ens notifica via
EACAT amb registre entrada a l'Ajuntament de Granollers E/001699-2017, que d'acord
amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de  les  administracions  públiques,  el  Ple  7/2017  de  22  de  novembre  de  2017  va
prendre l'acord d'aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat.

A les reunions tècniques amb els diferents responsables relacionats amb el transport
adaptat es valora la necessitat de continuar prestant el servei d'acord a les necessitats



actuals que actualment queden definides en el transport de tres (3) usuaris a diferents
destinacions d'acord amb el detall següent:

 Ruta: CDIA 00A - CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès: 1 usuari

 Ruta: CDIA 05A - CDIA Valldoriolf, La Roca del Vallès: 1 usuari

 Ruta: ASPACE - Poble Nou, Barcelona: 1 usuari.

El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit d'aplicació
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.

La subscripció del present conveni, de conformitat a allò establert a l'article 48.3 de la
Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, millora l'eficiència de la
gestió pública.

Es poden assumir les obligacions derivades del conveni, atès que el pressupost de
l'Ajuntament  contempla  les  aplicacions  pressupostàries  adequades per  efectuar  les
despeses, que es desenvoluparan d'acord amb les bases d'execució del pressupost.

El  cost  pressupostat  per  aquestes  rutes  per  l'Ajuntament  de  Granollers  és  de
23.371,87 € pel període de 01 de gener al 31 de desembre de 2018.

Aquesta  despesa  anirà  a  càrrec  de  l'exercici  pressupostari  2018  a  l'aplicació
pressupostària J5121.23114.22300 on es preveu crèdit suficient per atendre aquesta
despesa. 

El cap del Servei de Serveis Socials ha emès un informe favorable sobre el contingut
del conveni.

Fonaments de dret:

1.-  L’article 67e del  text  refós de la Llei  Municipal  i  de Règim Local  de Catalunya,
aprovat  pel  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  estableix  que  correspon  als
municipis de més de 50.000 habitants facilitar el servei de transport adaptat a centres
de dia o ocupacionals.

2.- El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials,
descriu  el  servei  de transport  adaptat  com un servei  complementari  de  suport  als
serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència,
consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de
suport de les possibles persones usuàries.

3.- L'article 3.1 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de serveis socials, en endavant LSS,
estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones
a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de



llurs  necessitats  personals  bàsiques i  de les  necessitats  socials,  en el  marc de la
justícia social i del benestar de les persones. 

4.- L'article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat  dels serveis socials s'aconsegueix
mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les
prestacions de serveis, econòmiques, tecnològiques que estableixi la Carter de serveis
socials. 

5.-  La Cartera de serveis socials estableix que la prestació del servei de transport
adaptat  està subjecte  a crèdits  pressupostaris  disponibles  i  estableix  els  servei  de
transport adaptat com a servei especialitzat. 

6.- La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència. 

7.- El  Reial  Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social. 

8.- Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic, relatius als convenis.

Es Proposa al Ple de la corporació

Primer.-  Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei del públic
de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a
centres  ocupacionals  o  centres  de  dia  d'atenció  especialitzada  ubicats  a  Vallès
Oriental, Badalona i Barcelona segons els casos per l'any 2018, el text íntegre del qual
és el següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN 
RELACIÓAMB EL SERVEI TRANSPORT ADAPTAT PER A L’ANY 2018

R E U N I T S

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.

I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit
per la secretària de la corporació, la senyora Catalina Victory Molné.

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre. 

L’alcalde de Granollers, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.



El secretari i la secretària també per raó del càrrec i  per donar fe de l’acte, d’acord amb
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest
addenda al conveni, i

M A N I F E S T E N

I.  Que  des  de  fa  uns  anys,  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  i  l’Ajuntament  de
Granollers formalitzem anualment un conveni de col·laboració per a la prestació del servei
públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a
centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental  i
Barcelona.

II. Que l’Ajuntament de Granollers ha manifestat la voluntat que el Consell Comarcal continuï
prestant el servei públic de transport adaptat esmentat en el punt precedent per a l’any 2018.

III. Que és de l’interès d’ambdues parts establir un marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i  l’Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de
transport  adaptat  als  residents  d’aquest  municipi  en  els  desplaçaments  a  centres
ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona.

Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents

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

1.  L’article  3.1  de  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre,  de  serveis  socials,  en  endavant  LSS,
estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a
viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar
de les persones.

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant
les actuacions,  els programes transversals,  els projectes comunitaris  i  les prestacions de
serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials.

3.  L’article  15.1 de la  Llei  12/2007,  d’11 d’octubre,  de serveis  socials,  en endavant  LSS,
estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar
en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el
procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials
especialitzats.

4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, en
endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu en el punt 1.2.2.1.3 el servei de transport
adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a
persones  amb  discapacitat  o  dependència,  consistent  en  la  prestació  d’un  sistema  de
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.

5. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat
està subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

6. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport
adaptat com a servei especialitzat.



7. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.

8. El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

9. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb
els  organismes i  entitats  públiques dependents o vinculats  a  aquestes,  en l’àmbit  de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.

10. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

11. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel
que fa al règim jurídic dels convenis.

D’acord  amb  les  manifestacions  i  les  consideracions  jurídiques  exposades,  les  parts
compareixents atorguen aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten als
següents,

P A C T E S

Primer. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental  -en  endavant,  Consell  Comarcal-  i  l’Ajuntament  de  Granollers  -en  endavant,
l’Ajuntament-  per  a  la  prestació  del  servei  públic  de  transport  adaptat  de  les  persones
residents  a  Granollers  en  els  desplaçaments  a  centres  ocupacionals  o  centres  de  dia
d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona.

Segon. Característiques del servei

Les característiques del servei són les següents:

a) Nombre d’usuaris que fan ús del servei: 3 persones.

b) Dades de les rutes de les quals es fa ús:

1. Nom de la ruta: CDIA 00A- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès.

    Nombre d’usuaris: 1

2. Nom de la ruta: CDIA 05A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès

    Nombre d’usuaris: 1

3. Nom de la ruta: ASPACE- Poble Nou, Barcelona

    Nombre d’usuaris: 1

Tercer. Règim econòmic

L’Ajuntament ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat de vint-i-tres mil trescents setanta-
i-un euros amb vuitanta-set cèntims (23.371,87 €), d’acord amb el detall següent:



a) Onze mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb noranta-quatre cèntims (11.685,94 EUR) en el
moment de la formalització del conveni.

b) Onze mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb noranta-tres cèntims (11.685,93 EUR) no més
enllà del 15 de gener de 2019.

L’abonament de les quantitats expressades es faran en el compte corrent ES37-0182-6035-
47-0201600964 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

El  Consell  Comarcal  ha  d’iniciar  l’expedient  de  compensació,  de conformitat  amb el  que
preveu la legislació vigent, quan l’Ajuntament sigui deutor del Consell Comarcal per l’objecte
d’aquest conveni.

Quart. Vigència

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de
l’1 de gener de 2018 fins el  31 de desembre de 2018,  sens perjudici  de les obligacions
establertes en el règim econòmic.

Cinquè. Extinció

Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts.

b) El compliment del termini establert en el conveni.

c) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni.

d) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària.

e) La pèrdua de competència per qualsevol de les parts.

Sisè. Comissió de seguiment

1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment
de les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents:

a) Validar les propostes de modificació que proposi el Consell Comarcal o l’Ajuntament.

b) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.

c) Conèixer i  promoure la solució de les diferències que puguin sorgir en relació amb la
interpretació i el compliment d’aquest conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu

d) Les altres que li assigni aquest conveni.

2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:

a) Un representant del Consell Comarcal.

b) Un representant de l’Ajuntament.

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



Setè. Ordre jurisdiccional

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

I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquest conveni el signen i ratifiquen en senyal
de conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe.”

Segon.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’un import de 23.371,87 €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària  2018/J5121.23114.22300, o partida equivalent del
pressupost  de  despeses  de  Serveis  Socials  per  a  l’any  2018,  corresponent  al
pagament de l’Ajuntament de Granollers en el marc del present conveni a favor del
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei esmentat.

Tercer.- Efectuar un primer pagament a favor del Consell Comarca del Vallès Oriental
de la quantitat de 11.685,93 € (50% de l'import total) en el moment de la formalització
del conveni,  i un segon pagament del 50% restant (11.685,94 €) no més enllà del 15
de gener de 2019.

Ambdós  ingressos  s'han  d'efectuar  al  compte  corrent  ES37-0182-6035-47-
0201600964 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

Quart.-  Facultar a l’alcalde pel desenvolupament del present Conveni, i per aprovar i
signar els actes que suposin addendes i actes relacionats amb el mateix.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

La senyora alcaldessa manifesta que hi ha acord de tots els grups pel que fa a la 
votació. En conseqüència, la proposta es dóna  aprovada per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

Alcaldessa: El torn de les Mocions. Amb la primera Moció senyora secretària:

9.1 Moció que presenta el grup municipal d'ERC-AG-AM pel control i seguiment 
del compliment de les mocions aprovades al Ple

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per  unanimitat

Fets :

El ple municipal és el màxim òrgan representatiu d’un municipi i, en conseqüència,
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern especifica que s’ha de donar una publicitat adequada als seus acords. 



Dins de les sessions plenàries, les mocions són un dels principals mitjans dels que
disposen els grups municipals de l’oposició per tal d’incorporar propostes d’actuació
en l’àmbit municipal. D’altra banda, moltes de les mocions que es debaten al Ple
han  estat  presentades  per  part  d’organitzacions,  plataformes,  entitats  o
associacions que representen la societat civil.

Moltes  de  les  mocions  aprovades  són  declaracions  polítiques  sense  caràcter
executiu. Però les mocions aprovades que es refereixen a atribucions legals del Ple
són d’obligat  compliment  per  part  del  govern municipal.  Massa sovint,  però,  les
mocions  aprovades  es  converteixen  en  una  mera  declaració  d’intencions  i  es
desatén o es dilata en el temps l’execució dels acords presos. Per aquest motiu, és
fonamental establir un mecanisme de control i seguiment real i efectiu de l’execució
de les mocions aprovades. 

D’altra banda, la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
estableix  que  tota  l’activitat  de  l’Administració  ha de  ser  visible a la  ciutadania,
fàcilment  localitzable  i  expressada  amb claredat.  En  aquest  sentit,  recull  tot  un
seguit d’obligacions de les administracions públiques respecte a la informació que
han de facilitar. Entre aquestes obligacions, hi ha la d’informar a la ciutadania del
desenvolupament  de tots els  acords plenaris  i  la seva execució.  No obstant,  no
existeix cap normativa ni reglament que detalli com s’ha de dotar de transparència
el seguiment de les mocions aprovades pel plenari. 

El  govern  municipal  de  Granollers  ha  expressat  en  moltes  ocasions  el  seu
compromís envers la transparència i la voluntat d’informar i retre comptes de tota
l’acció de govern.

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-AG-AM:

Es proposa a  ple de la corporació

Únic. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Granollers amb la transparència
de la gestió pública i, en aquesta línia, fer públic un registre telemàtic de l’estat i
grau d’execució de les mocions aprovades pel Ple Municipal  des de l'inici  de la
legislatura.

Alcaldessa: En les següents Mocions, dos i tres, les llegirà...(la secretària comunica
que aquesta és la primera Moció) Ah, sí, sí, disculpa. Hi ha alguna intervenció més?
Doncs demanaríem al portaveu d'Esquerra Republicana-Acció Granollers, el senyor
Pep Mur, la intervenció: 

Senyor Mur: Gràcies, alcaldessa.

 Alcaldessa: Disculpa. 

Senyor Mur: És que això de dir alcaldessa, com que és nou, fa gràcia, eh. Gràcies
alcaldessa.

Bé, en tot cas, Nosaltres hem presentat aquesta Moció perquè precisament avui que
tenim una sala de plens plena de gent, si els hi demanéssim quines són les mocions
que ha aprovat l'Ajuntament i, per tant, quins posicionaments polítics té l'Ajuntament
en  vers  diferents  temes,  d'àmbit  local,  d'àmbit  nacional  o  d'àmbit  internacional



segurament no ho sabrien; perquè és molt difícil, de fet, és pràcticament impossible
poder seguir el contingut i els acords que s'arriben a les Mocions. 

Les Mocions, es publiquen els seus acords, en les actes dels plens, efectivament, però
seguir això és complicat. Per tant, vam suggerir i vam proposar una manera senzilla,
fàcil  de poder seguir  les Mocions que s'aproven en aquest consistori,  que fos fàcil
perquè aquest accés el tingués tota la ciutadania; de fet, avui, si tota la gent que està
al Ple, suma, veurà que hi ha més Mocions, que discutirem a partir d'ara, que no pas
punts del Ple, per tant, les Mocions són una cosa que pesa. En aquest sentit perquè se
sàpiga quins posicionaments té l'Ajuntament de Granollers i,  per tant, quines forces
polítiques donen suport  o  no a  aquests posicionaments,  per  saber  també aquests
compromisos que són les Mocions, com es van executant, com es duen a terme, vam
proposar a l'equip de Govern que aquestes Mocions fossin publicades en el  portal
virtual de la web, l'oficina virtual que es diu, de manera que tothom pugui tenir d'una
manera senzilla el seguiment del que s'ha provat, de quins acords s'han arribat i també
quin és el seu estat d'execució. 

Entenem que, a més a més, tot plegat va en benefici d'aquesta transparència que tots
plegats exigim a un estament públic. Gràcies. 

Alcaldessa: Gràcies. No sé si algun grup més vol intervenir? Passaríem, doncs, a les 
següents mocions, la Moció dos i tres que les debatrem després conjuntament. 
Senyora secretària:

9.2. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-AG per la commemoració del 
dia internacional de les dones.
 
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta, amb
els vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, PdeCAT Demòcrates, ERC-
AG-AM i CpG-CUP-PA; i  les abstencions  dels Grups Municipals de Ciutadans i del
PP
 

Fets :

De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones,
una  data  d’homenatge  als  moviments  a  favor  dels  drets  de  les  dones  i  de
reivindicació  per  continuar  fent  evidents  les  desigualtats  de  gènere.  Una
reivindicació  que va més enllà  d’aquesta  data i  impregna els  365 dies de l’any,
l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que
conformen la nostra societat.

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat
són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral
d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent
d’Enginyeria  Sense Fronteres fa evident  que 7 de cada 10 víctimes de pobresa
energètica són dones.  Però la  discriminació no queda aquí.  Més d’un 70% dels
contractes  a  temps  parcials  ho  són  de  dones.  I  en  aquesta  mateixa  línia
l’Observatori  Dona i  Empresa assenyala  que més del  70% de les empreses no



tenen  cap  dona  als  seus  Consells  d’Administració.  Això  contrasta  amb  l’àmbit
educatiu,  a  on les  dones representen el  60% de les  llicenciades  i  en  canvi  els
càrrecs  de  més  rellevància,  en  tots  els  sectors,  continuen  sent  ocupats
majoritàriament  per  homes.  El  sostre  de  vidre  doncs,  encara  no  s’ha  trencat  i
segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se
situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se.
Al País Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88%
respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que
ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus
adopten noves mesures per fer-hi front.

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de temps
de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important
replantejar  els permisos de maternitat  i  paternitat  apostant  per permisos iguals  i
intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns
horaris més racionals.

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys
puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de
denúncia  d’assetjament  sexual  ha  fet  evidents  aquestes  situacions  encara  tan
habituals i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de
violacions  que  han  posat  de  nou  el  focus  sobre  les  dones  i  no  tant  sobre  els
agressors. També s’han fet públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la
llum pública a Catalunya i que mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció,
de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any,
per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-AG-AM:

Es proposa a  ple de la corporació

Primer.  L’Ajuntament  de  Granollers  manifesta  el  seu  compromís  per  continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones
als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.

Tercer.  Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació
cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent
especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.

Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per
les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del
Moviment Feminista i pel moviment sindical. 



Cinquè.  Tenir la  perspectiva de gènere com a eix  central  de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. 

Sisè.  Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la
Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i
a les entitats municipalistes. 

Alcaldessa: Passaríem a la següent Moció: 

9.3 Moció que presenta CCOO i UGT a favor de la vaga laboral de 2 hores per 
torn el dia 8 de març.

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta, amb
els vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, PdeCAT Demòcrates, ERC-
AG-AM i CpG-CUP-PA; les abstencions dels Grups Municipasl de Ciutadans del PP

Fets :

Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les
persones amb una situació prèvia més desigual,  com és el cas de les dones. A
Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no
arriben a ser la meitat de la població activa.
En l’actualitat,  la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals  inferior  a la
masculina, això vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones.
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria
de les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps
parcial obligat; pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en
molts casos desregulada i són, per tant, protagonistes principals de la precarietat.
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que,
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució,
en què arriba a ser de més del 37%.
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la
meitat tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de
la manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista
ataca un dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van
ser  assassinades  per  la  seva  parella  o  ex-parella  home,  hi  va  haver  17.513
denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de Document amb Codi Segur de
Verificació (CSV): 12000000154243631704
Podeu validar-ho a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
protecció. L’assetjament sexual i  per raó de sexe a les empreses és una de les
situacions més esteses però a la vegada més ocultes en l’àmbit laboral.
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de
cura entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del
treball i la desvalorització social dels sectors laborals feminitzats.
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la
sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de
vida per a les dones. Cal que les dones tinguin més poder econòmic a les dones,
element estratègic per a la reducció de la pobresa.
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!



Es proposa a  ple de la corporació

Primer.- Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per
torn el dia 8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a
les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments. 

Segon.-.  Donar  suport  a  la  vaga  de  consum,  a  la  vaga  de  cures  i  a  la  vaga
d’estudiants del dia 8 de març. 

Tercer.- Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació
del poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI. 

Quart.- Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per
garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i
els assetjaments sexuals. 

Cinquè.- Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a
l’aprovació d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial
real entre dones i homes al nostre país.

Sisè.- Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni
sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar). 

Setè.- Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb
la  priorització  de  pressupostos  per  a  les  polítiques  públiques  per  al  benestar:
dependència, salut, educació i criança. 

Vuitè.- Fomentar i  donar suport a la lluita contra la xacra social  de la violència  
masclista  i  exigir  la  posada  en  marxa  immediata  del  Pacte  d’Estat  contra  la  
Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real.

Alcaldessa:  Ara sí que obrim un torn d'intervencions, no sé si pel partit Popular? 
endavant senyor Moya: 

Senyor Moya:  Gràcies,  Alba,  bona nit  a  totes i  tots.  Molt  breument,  és només per
aclarir el sentit del nostre posicionament amb les mocions.

Com no podia ser d'una altra manera, estem a favor de tot el que sigui adquirir drets
per a la dona, de condemnar els assetjaments tant laborals com la trata de dones, i tot
el que sigui adquirir drets i igualtats, però amb alguns dels punts que hi ha a la part
dispositiva  no  podíem  estar  d'acord.  Aquest  era  el  sentit  de  la  nostra  abstenció.
Gràcies. 

Alcaldessa: Gràcies. Per l'equip Crida per Granollers Cup, té la paraula la senyora
Oliver: 

Senyora Oliver:  Gràcies.  Bona tarda a tothom. Quin goig que avui tinguem la sala
plena. 

Doncs, malgrat la ignomínia i, en tot cas, la passivitat i l'abstenció masclista d'alguns,
nosaltres diem que, sí, que sí toca, que aquestes coses, sí que toquen i, en tot cas,



evidentment,  entenem que toca una  vaga  de vint-i-quatre  hores  i  toca  perquè les
dones tenint més risc de patir condicions de pobresa que els homes. Perquè, a més a
més, les dones tenim més risc de no arribar a final de mes que els homes. Perquè, a
més, les dones seguim invertint el doble o probablement més del doble del temps que
els homes en la cura de la casa i a la cura de la família. Perquè les dones seguim
cobrant,  malauradament,  salaris  menors que els  homes,  malgrat  fem les  mateixes
feines i tenir les mateixes qualificacions. Perquè, a més a més, toca perquè les dones
seguim tenint taxes d'atur superior a la dels homes. Toca, perquè a les alcaldesses no
arribem ni tan sols el 20% del total d'alcaldesses. Toca, fer vaga, perquè les regidores,
per exemple, no arribem ni al 35% del total de regidories. Toca, fer vaga, perquè les
diputades al Parlament no som ni el 38%. Toca, a més a més,fer vaga aquest vuit de
març,  perquè  les  dones  continuem  infravalorades  en  les  activitats  d'investigació
científica i tècnica, o dit d'una altra manera els homes estan sobre representats. Toca,
fer vaga el vuit de març, vaga de vint-i-quatre hores, perquè els nostres drets sexuals i
reproductius, o no estan reconeguts, o no estan garantits o senzillament estan limitats
o no són efectius per a totes les dones. Toca, fer vaga, perquè ens segueixen faltant
moltes que han estat assassinades per la violència masclista. Toca, fer vaga el vuit de
març,  perquè  les  dones  treballadores  migrants  segueixen,  seguim  patint  diverses
opressions a Catalunya i no reconeixen els nostres drets més elementals. 

Perquè sobren motius per fer una vaga feminista el proper vuit de març. I una vaga de
vint-i-quatre hores de lluita. Vint-i-quatre hores de cures. Vint-i-quatre hores de vaga
laboral.  Vint-i-quatre  hores  de  vaga  d'estudiants  i  vint-i-quatre  hores  de  vaga  de
consum. 

Molles  vergonyoses i,  no me'n puc estar  de dir-ho,  ens  sembla  l'aturada de dues
miserables  hores  que  proposen  els  sindicats  grocs  de  comissions  i  d'UGT,  però
malgrat tot, allà hi serem desbordant tots els racons de la vida quotidiana. 

Som conscients que no en tenim prou amb una vaga, de fet, ni amb dues, ni en tres, ni
amb cent vagues. I que la lluita és quotidiana i persistent. I també sabem, i això ho
hem de dir, que ni la Generalitat, ni l'Estat, ni l'Ajuntament han fet prou per subvertir
aquestes  estructures  patriarcals.  Les  desigualtats  de  gènere,  ja  ho  sabem,  són
presents, estan presents a totes les dimensions de la vida i només amb la lluita, amb la
perseverança,  amb la mobilització i  amb la voluntat  política podrem  enderrocar el
sistema patriarcal que la genera. 

Demà, precisament, demà, presentem unes jornades feministes a Granollers, de la mà
de sis col·lectius polítics, col·lectius sindicals i de col·lectius feministes; i és allà, al
carrer com sempre on ens acabarem trobant. Gràcies. 

Alcaldessa: Per Ciutadans? per Esquerra Republicana Acció Granollers, té la paraula
la senyora Maynou: 

Senyora Maynou: Hola, bon vespre. Des d'Esquerra Acció Granollers hem presentat
aquesta Moció amb la voluntat, també, de reivindicar, no només la celebració del vuit



de març com a dia internacional de les dones, sinó també per la necessitat perquè cal i
encara cal fer-ho moltes vegades en insistir en fer evident que cada dia de l'any hem
de reivindicar les desigualtats, les situacions de violència i de vulnerabilitat a les que
estan sotmeses les dones, i que no repetiré, perquè ja la companya Maria ja les ha
anomenades, però penso que hem de seguir tenint-les molt i molt presents. Perquè és
evident  que  la  dona  per  ser  dona  o  per  qüestions  de  gènere  s'enfronta  a  unes
situacions doncs de discriminació notables i, que per tant, cal eradicar. 

En  aquest  sentit  nosaltres  pensem  que  és  molt  important  i  és  vital  el  paper  de
l'administració pública, de totes les administracions públiques, la Local, la Nacional,
l'Estatal, totes i de la societat civil i dels moviments sindicals i el paper de tots nosaltres
com a ciutadans i ciutadanes perquè tots i totes hem d'estar compromesos per lluitar
contra les discriminacions de gènere i, per això, hem presentat aquesta Moció, perquè
creiem  també  essencial  que  la  República  catalana,  sigui  una  República  feminista
d'homes i dones lliures. 

Alcaldessa: Gràcies. Pel PDeCAT? Pel grup municipal socialista té la paraula el senyor
Terrades: 

Senyor Terrades: Nosaltres hem donat suport a les dues Mocions, a la presentada per
Esquerra Republicana i la presentada pels sindicats de classe, de Comissions Obreres
i UGT, perquè creiem que una societat del benestar passa també per tenir un sistema
social i laboral igualitari. 

Vivim una societat que cal seguir treballant i lluitant pel dret de les dones. Per això la
Moció  que ha presentat  els  sindicats  i  aquesta  proposta de vaga laboral  que han
plantejat pel dia vuit de març, ens assembla adient, però ens assembla més adient el
fet que es reivindiqui que hi hagi Plans d'igualtat obligatoris i, per tant, el que sí que
estem demanant és que qui té la facultat de fer això, que és el Congrés dels diputats,
estableixi una llei en aquest sentit, per evitar bàsicament dos qüestions que nosaltres
ens preocupa essencialment: que és la bretxa salarial i els assetjaments sexuals que
es produeixen a molts indrets de la societat, també a les empreses del país. 

I  a les qüestions que fan referència la bretxa salarial  són realment preocupants. A
Catalunya ja està analitzat, hi ha estudis que ho corroboren, que aquesta diferència
salarial entre homes i dones està aproximadament al voltant d'un 24% en detriment de
la feina de les dones.  En aquelles professions en menys retribució aquesta bretxa
salarial  encara és més gran,  aproximadament  d'un 37%, i  això en un país que es
reclama i  reivindica modern i  progressista  cal  que aquestes qüestions comencin  a
desaparèixer. 

Com que ja hem vist  que és molt  difícil  que voluntàriament  es vagin fent  passes,
nosaltres creiem que la reivindicació que fan els sindicats de classe, que el Congrés
dels diputats aprovi una llei de transparència i igualtat salarial que posi fi a la bretxa
social real és del tot adient i, per tant, per això, donem suport en aquestes Mocions i
en aquesta Moció en concret, amb dos sindicats que, a més a més, reclamen un tema
que tots ens hauria de fer caure la cara de vergonya, en tant que membres d'aquesta
societat, que és la xacra social de la violència masclista i cal ja posar i exigir la posada



en marxa immediata del  pacte d'Estat  contra la  violència  de gènere,  això sí,  amb
dotació pressupostària real, no maquillada, com fins ara ha anat funcionant. Gràcies. 

Alcaldessa: Senyora secretària passem a les següents mocions, la quatre i la cinc, que
les debatrem també plegades.

9.4 Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP en 
defensa de l'escola en català.

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada, amb els vots favorables
dels Grups Municipals  del PdeCAT Demòcrates, d'ERC-AG-AM i de la CpG-CUP-PA; i
els vots en contra  dels Grups Municipals  del PSC-CP, de Ciutadans i del PP

Fets :

Els intents d'imposar la llengua castellana,  amb l'objectiu  d'homogeneïtzar l'estat
espanyol, han estat una constant en la nostra història. Quan l'estat espanyol no ha
tingut poder polític suficient ha recorregut als tribunals de la Inquisició o a la força de
les  armes.  De primer  sempre han imposat  el  castellà  fent  ús de providències  i
canvis normatius dissimulats, que justifiquen el retrocés del català en favor de la
llengua castellana, però cada cop que la catalanofòbia ha acumulat suficient força
han perseguit i prohibit la nostra llengua a les escoles.

El  pensament  de menyspreu cap a  les  llengües  diferents  a la  castellana  es  va
expressar ben d'hora. Ja el 1492 Nebrija en plena conquesta del continent Americà
va  deixar  constància  d'aquest  pensament  quan  va  dir  que  els  pobles  bàrbars
«tendrían necesidad de recibir  las leyes que el vencedor pone al vencido, y con
ellas nuestra lengua».

2 Segles  més tard,  a partir  de la  conquesta de València  per part  de les tropes
borbòniques el 25 d'abril de 1707, la política de l'assimilacionisme cultural s'imposà
als països de llengua catalana amb els Decrets de Nova Planta.

El  1768,  el  fiscal  del  Consejo  de  lo  Civil,  Pedro  Rodríguez  Campomanes,  va
redactar una reial cèdula, que fou aprovada pel Consejo de Castilla que afectava
directament  la  llengua  catalana.  Amb  aquesta  reial  cèdula  s'ordenava  que
l'ensenyament es fes generalment en llengua castellana, amb l'objectiu de sotmetre
la llengua catalana i imposar la castellana com a mecanisme per a unificar totes les
Províncies de la Monarquia. 

No havent pogut acabar amb la llengua catalana per la via dels Decrets de Nova
Planta, el 1857 a través de la «Ley Moyano» tornen a intentar expulsar el català de
les escoles. Tot i aquesta prohibició, tot i les amenaces del compte de Romanones
d'amonestar el professorat que imparteixi català, l'actitud ferma i valenta del món
educatiu manté el català a les aules. El 1860, la reial Cèdula de Carlos III prohibeix
l'ús del català fins i tot als centres d'ensenyament eclesiàstics.

El  febrer  de 1907  Unamuno fa  palès  altre  cop que  la  raó d'imposar  la  llengua
castellana no és altra que la uniformització d'España. El 1916, el diputat lerrouxista,
Hermenegildo Giner de los Ríos, intervé al Congrés dels Diputats per recordar allò
que està en la base ideològica del genocidi lingüístic o glotofàgia espanyolitzadora,
que no és altra cosa que  la consolidació de la nació espanyola, per la que cal que
hi hagi una única llengua oficial, un únic escut i una única bandera.



El 1923, regnant Alfonso XIII, en plena dictadura de Primo de Rivera, una circular de
la Dirección General de Enseñanza obligava l'alumnat a parlar només en castellà a
les escoles i al professorat a ensenyar en «correcto castellano con inquebrantable
tesón patriótico». Un any més tard el general Juan de Urquía, Governador Civil de
Girona  proposava  al  directori  militar  el  trasllat  en  massa  del  professorat
«incorregible» i la substitució immediata per mestres castellans. El posicionament
ideològic d'aquesta política catalanofòbica queda recollit en una frase de Juan Larch
on  afirma  que  «obligar  a  usar  el  castellano  en  Catalunya  es  hacerla  un  favor
paternal, como lo es obligar a un niño corto de vista y revoltoso a ponerse unas
gafas». El 1928, a demanda del Directori Militar, el Vaticà prohibeix també la llengua
catalana en els d'ensenyament catòlics.

El 1939, amb l'entrada dels generals feixistes a Barcelona, s'imposa a Catalunya la
llei del vencedor donant per acabat per sempre qualsevol fet diferencial. El 24 de
febrer de 1939, el ministre franquista Serrano Suñer feia públics els motius pels que
el règim perseguia el català afirmant que «si el catalán es un factor y un vehículo de
separatismo, lo combatiremos». O bé com argumentava en el Noticiero Universal el
general Álvarez Arenas el motiu era «el enaltecimiento de la lengua común a todos
los  españoles,  vínculo  de unidad  y vehículo  de mutua comprensión y  recíproco
auxilio» com a estratègia per a esborrar «la tarea demoledora del 'hecho diferencial',
hijo espúreo de torcida malicia, que vivió de coacciones y sólo desgracias acarreó.»
El maig del 1939, a través d'una circular de l'Inspector Jefe s'obliga al professorat a
col·locar a les aules un crucifix que tingui per fons la bandera espanyola. El juliol de
1940 s'amenaça el funcionariat, i els i les mestres en particular, que si s'expressen
en  altre  idioma  que  no  sigui  l'oficial  de  l'Estat  quedaran  destituïts ipso  facto i
personalment incapacitats per a l'exercici de la funció docent.

Les actuals amenaces a imposar més hores de llengua castellana a les nostres
aules  responen als  criteris  ideològics  d'una Espanya glotofàgica i  catalonofòbica
que vol imposar un pensament únic i homogeneïtzador als diversos pobles i cultures
integrades en l'estat espanyol amb l'objectiu de crear una nació espanyola.

El  2013  el  Ministre  Wert  aprovava  la  LOMQE  que  entre  d'altres  pretén
homogeneïtzar l'educació al conjunt de l'estat espanyol, imposant a l'administració
educativa l'obligatorietat  de garantir  una oferta docent en la que el  castellà sigui
utilitzat com a llengua vehicular en una proporció raonable. El ministre Wert amb les
seves pròpies declaracions va fer destapar el veritable objectiu de la llei afirmant
que no era altre que el de «españolizar a los niños catalanes».

El mateix 2013 el govern balear del Partit Popular va intentar imposar el Decret de
Tractament Integrat de  Llengües o  TIL (conegut popularment com el  decret del
trilingüisme) forçant als centres educatius de  les Illes Balears i Pitiüses  a fer un
terç de les matèries en castellà

L'ús polític dels tribunals també ha estat habitual en la causa d'imposar el castellà a
les AULES. Així cal destacar des de la sentència del 2010 del TC sobre l'Estatut,
que exigia que el castellà fos llengua vehicular a les nostres aules, fins a diverses
resolucions  dictades  pel  Tribunal  Suprem  que  prete4nen  imposar  un  major
percentatge d'hores de castellà a escoles i instituts.

Ara  el  Ministre  d'Educació  Íñigo  Méndez  de  Vigo,  aprofitant  la  vigència  de
l'article155 que ha estat imposat a Catalunya suprimint l'autogovern català, pretén
altre cop imposar majors quotes de castellà a les escoles catalanes. 

Tot i  que cada derrota militar ha representat l'abolició de les nostres institucions
polítiques, renascudes de les cendres una i altra vegada, ni la conquesta militar, ni
la  imposició  legislativa  mai  han estat  prou fortes per  eliminar  ni  la  cultura  ni  la



llengua catalanes. L'organització popular, la resistència i la desobediència davant el
«decreto y  mando» i  les lleis  injustes  han estat  3  elements  essencials  per  a la
pervivència de la llengua i la cultura catalanes.

Davant  aquestes  imposicions  la  nostra  història  és  plena  d'exemples  en  que  la
comunitat  s'ha organitzat, i en un exercici de dignitat i coratge s'ha enfrontat a les
lleis injustes que volien imposar una pretesa cultura hispana o bé acabar amb la
llengua catalana.  Els exemples més recents els trobem en la vaga del personal
docent de les Illes Balears i Pitiüses amb la que van evitar la imposició del Decret
de Llengües o TIL, conegut també com a Decret Bauzà i en la resistència de la
Comunitat Educativa del conjunt del Països Catalans enfront de la Llei Wert i dels
mandats dels Tribunals que pretenen reduir les hores de català a les aules.

Per tot allò que hem argumentat des del grup municipal de la Crida per Granollers-
CUP

Es proposa a  ple de la corporació

Primer.-L'Ajuntament  de  Granollers  defensarà  el  model  d'immersió  lingüística,
l'escola  catalana  i  en  català  i  l'estatus  del  català  a  l'ensenyament  com a única
llengua vehicular.

Segon.-L'Ajuntament  de Granollers  rebutjarà qualsevol  ingerència  del  Govern de
l'Estat en matèria educativa.

Tercer.-L'Ajuntament  de  Granollers  donarà  suport  econòmic,  jurídic  i  polític  als
centres educatius i al personal docent disposat a resistir davant aquest nou abús del
Govern espanyol. 

Quart.-El  Consell  Escolar  Municipal  debatrà  i  acordarà  els  mecanismes  que
consideri pertinents i apropiats per evitar la imposició de més hores de castellà a les
aules.

Cinquè.-Comunicar aquests acords al Consell Escolar Municipal de Granollers, al
Casal del Mestre, a Enllaçats per la Llengua, a Som Escola, a l'Escola Valenciana, a
la xarxa d'Escoles Bressola, a Docents per la República, a la FAPAC, a l'Associació
Catalana de Municipis,i als grups polítics representats en el Parlament de Catalunya
i en el Congreso de los Diputados.

Alcaldessa: Passem a la Moció número 5 i obrim després torn d'intervencions.
 

9.5 Moció que presenta el grup municipal Socialista i el d'ERC-AG en defensa de
l'escola catalana i del model d'immersió lingüística.

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per  majoria absoluta amb
els vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, PdeCAT Demòcrates, ERC-AG-
AM i CpG-CUP-PA; i  els vots en contra  dels Grups Municipals de Ciutadans i del PP

Fets :



Massa vegades  des del  món local  hem hagut  de sortir  a  denunciar  les  continues
agressions  del  Govern  Espanyol  al  model  català  d’escola.  Des  del  món  local
reconeixem que el  model d’escola catalana i  el  model d’immersió lingüística és un
model  d’èxit.  Ha  estat  producte  d’una  voluntat  política,  del  treball  de  molts
professionals  de l’ensenyament,  del  compromís de les famílies  i  dels  ajuntaments.
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins
dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural. 

El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació  per  a  conviure  democràticament  en  la  pluralitat,  des  d’enfocaments
pedagògics  que possibiliten  la  construcció  crítica del  coneixement  i  l’autonomia  de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,
llengua o condicions individuals.

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’educació de Catalunya
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació,  que garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més
de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar
l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una
societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema
educatiu  català,  la  LOMCE  fou  un  exemple  més  d’invasió  de  competències  i
d’utilització  política d’un model  educatiu  català d’èxit.  El  Tribunal  Constitucional  ha
anul·lat,  recentment,  el  finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons
públics a Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques. 

Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular
i  Ciudadanos,  que utilitzen l’atac al  model  d’escola  catalana com a plataforma per
obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat
claus per mantenir  la funció de cohesió social  i  de convivència democràtica en un
context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica. 

Tornen  els  plantejaments  que  propugnen  públicament  una  involució  educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic,  la generació de sospites i  denúncies i  la
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics,
es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans
volen  posar  en  risc  aquest  model  educatiu  català  compromès  amb  la  igualtat
d’oportunitat dels infants i  amb els valors cívics i  democràtics de convivència de la
nostra societat. 

Per aquests motius 

Es proposa a  Ple de la corporació

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE 

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.



Tercer.-  Rebutjar  la  voluntat  d’alguns  partits  polítics  de  trencar  el  model  d’escola
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola
catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua
en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’educació. La cohesió
social és una línia vermella infranquejable. 

Quart.-  Donar  suport  al  nostre  model  d’escola,  com  a  model  compromès  amb
la cohesió  social,  exitós  i  estimat,  garanteix  la  cohesió  social  i  la  igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part
de l’alumnat

Cinquè.-  Defensar  la  institució  escolar  que  ha  mantingut  vives  la  llengua  i  les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt
rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives. 

Sisè.-  Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model  educatiu
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i
que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

Setè.-  Reiterar  el  compromís  amb  l’escola  catalana  com  a  eina  clau  per  a  la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que
hem construït els darrers 30 anys.

Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del 
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al 
Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres 
educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de 
Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes (FMC i ACM) i als centres educatius del nostre
municipi. 

Alcaldessa:  Aquí  obrim  un  torn  d'intervencions.  Partit  Popular?  Per  la  Crida  per
Granollers Cup: 

Senyora Oliver: Si avui dia, evidentment, la llengua catalana és una llengua viva i ben
viva,  malgrat  aquesta  persistència,  gairebé  obsessiva,  de  minoritzar-la,  és,
efectivament,  perquè  s'ha  trobat  amb  una  comunitat  de  parlants,  de  parlants
entossudits i  entossudides a desobeir aquest setge lingüístic que durant segles, no
anys, durant segles ens han estat intentant imposar.

Avui, avui aquests dies el ministre Méndez de Vigo aprofitant el setge aquest del 155
del PP, Ciutadans, amb el vistiplau, sap greu, però és així, del PSC i PSOE, pretén
altre cop portar aquella màxima del ministre Wert, "españolizar a los niños catalanes"
per la via de la imposició, allò que, efectivament, no saben i no aconsegueixen per la
via de la convicció. 



Normalment, ja ho saben, aquelles persones que m'han escoltat durant els plens, que
no parlo de mi, però si em permeteu, en aquest cas, permeteu-me que pugui parlar de
mi, és a dir, tenir la gosadia de la petita petulància. 

Aquesta regidora que us parla, és filla del 60% de la població immigrant que durant els
anys seixanta va arribar  d'Andalusia,  en el  cas dels  meus pares com d'altres  van
arribar d'Extremadura, de Castella, de Múrcia, d'Extremadura. 

Filla, jo, en aquest cas d'una classe treballadora que va ocupar, com ocupen avui en
dia els nous vinguts, doncs, els barris de la perifèria que en aquest, el meu cas, va ser
el barri de Finsobe qui em va veure créixer. 

Com jo, les filles de les castellanoparlants vam aprendre el català, com no podia ser
d'una altra manera a l'escola, i sense aquest aprenentatge, sense aquest aprenentatge
que  jo  vaig  tenir  a  l'escola,  segurament,  pràcticament,  segur,  no  estaria  aquí
defensant-me en aquesta llengua com si realment fos la meva llengua materna. 

La normalització lingüística, aquella normalització aplicada els anys vuitanta, per tant,
va servir perquè filles i fills de les classes populars castellanoparlants aprenguéssim la
llengua del país que ens veia créixer i, sobretot, perquè ens permetia, ens ha permès
entrar  al  món  laboral,  al  món  polític,  al  món  social  i  al  món  cultural,  en  igualtat
d'oportunitats respecte dels fills i filles catalanoparlants d'origen. 

Recordem,  efectivament,  TV3  quan  va  venir,  recordem  els  esplais,  recordem  les
meravelloses experiències que hem tingut, moltes de nosaltres, en aquelles escoles
del SEPC que van permetre, entre d'altres, que una servidora, com tantes d'altres,
aprenguéssim   a  estimar  una  nova  llengua  i  ens  fessin  doblement  competents
lingüísticament parlant. 

No  seré  jo,  efectivament,  qui  aplaudeixi   amb pleitesia  la  normalització  lingüística
perquè,  a  més  a  més  en  sóc  crítica  i,  perquè  trobo,  trobem,  que  hi  ha  certes
mancances, és a dir, no hem guanyat i, ho sabeu ben bé, el català als barris, no hem
guanyat als patis de les nostres escoles i, per tant, hi ha molta feina encara fer. Però si
defenso i defensaré la immersió lingüística per una qüestió de classe i també per una
qüestió d'igualtat d'oportunitats. 

Mireu,  senyors  del  PP  i  senyors  de  Ciutadans,  atacar  avui  en  dia  la  immersió
lingüística a les nostres escoles, és atacar directament l'accés a la llengua d'aquest
país a les classes nouvingudes que, a més a més, són, i ho sabeu, les classes més
desafavorides. Atacar avui en dia la immersió lingüística és l'enèsim intent d'aplicar
l'apartheid lingüístic contra una comunitat que no té el català com a llengua pròpia i
que  suposa  excloure  d'aquest  col·lectiu  d'un  marc  de  relacions  igualitàries  i  de
mateixes oportunitats. I, a més a més, vosaltres també ho sabeu, perquè recentment
ha  esclatat  el  debat  públic,  ha  sortit  un  informe  en  el  qual  apunta  aquest  millor
coneixement del castellà, dels alumnes i dels estudiants que tenim a Catalunya amb
un nivell, amb un coneixement superior del castellà a la mitjana de l'estat espanyol.
Per tant, saben que la justificació lingüística per imposar més hores de castellà a les
nostres  escoles  no  en  té  cap  ni  una;  i  és  per  això,  que  davant  d'aquest  intent
d'apartheid lingüístic, d'apartheid en definitiva trobareu filles d'immigrants com jo que
defensarem amb les dents, si cal, con los dientes si hace falta, el català a les nostres



escoles  i,  sobretot,  perquè  els  fills  i  filles  de castellans,  de mexics,  d'equatorians,
etcètera, etcètera, aprengui la llengua que a mi em van ensenyar i, que efectivament,
és la llengua amb la qual també sé estimar i també sé odiar quant correspon. Gràcies

Alcaldessa: Per Ciutadans té la paraula el senyor Carmany: 

Senyor Carmany: Bé, bona nit, moltes gràcies. 

Bé, la societat catalana és plural i diversa i entre moltes altres característiques, hi ha
una que ens fa culturalment més rics, som una societat bilingüe. Aquesta realitat social
queda  reflectida  en  la  nostra  Constitució  i  en  el  vigent  Estatut  d'autonomia  de
Catalunya i  la  posterior  interpretació  que va  realitzar  el  Tribunal  Constitucional  en
relació a aquesta norma en la sentència 31/2010 de  vint-i-vuit de juny, reconeixença
en tots dos textos legals un règim lingüístic bilingüe que garanteix la cooficialitat de les
dues llengües que parlem i utilitzant la immensa majoria dels ciutadans a Catalunya. 

El castellà que si mateix és la llengua oficial també amb tot l'estat i el català. Però, a
dia d'avui, aquest règim bilingüe, garantit constitucionalment, no té reflex en el sistema
educatiu català on en tan sols una de les dues llengües, el català, és utilitzada com a
únic  idioma vehicular  a  les  aules,  negant  la  possibilitat  que  els  alumnes  catalans
gaudeixen d'un sistema de convivència lingüística de les dues llengües oficials. 

Tal i com s'estableix de manera inequívoca en els fonaments jurídics continguts en la
sentència  del  Tribunal  Constitucional  sobre  la  reforma de  l'Estatut  d'autonomia  de
Catalunya, i llegeixo tal qual: Nada impide que el Estatuto reconozca el  derecho a
recibir la enseñanza en catalán y  que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en
todos los niveles de enseñanza, pero nada permite, sin embargo, que el castellano no
sea objeto de idéntico derecho y disfrute con la catalana. De la condición de la lengua
vehicular en la enseñanza". 

Finalment,  i  en  conjunció  amb l'ús  vehicular  dels  dos  idiomes oficials,  es  proposa
incorporar la llengua, o proposem incorporar la llengua estrangera progressivament
com  a  tercera  llengua  vehicular,  garantint  així  que  els  alumnes  siguin  capaços
d'utilitzar de manera habitual i fluida, el final de l'ensenyament obligatori aquest tercer
idioma també. Que sense dubte s'ha convertit  en una eina professional  i  personal
essencial en una societat oberta i en un món globalitzat com el que vivim. Gràcies. 

Alcaldessa:  Esquerra  Republicana-Acció  Granollers,  té  la  paraula  el  senyor  El
Homrani: 

Senyor El Homrari: Gràcies alcaldessa. bona vesprada a tots i totes. 

En primer lloc, el que m'agradaria explicar és perquè Esquerra Acció Granollers fem
una proposta. Ens trobem dues Mocions, dues Mocions en relació a la defensa de



l'escola  catalana,  dos  Mocions  molt  diferents,  una  presentada  per  la  CUP  i  de
Granollers i una altra presentada pel grup municipal socialista. 

Nosaltres analitzant aquestes dues Mocions, fem una proposta, fem una proposta als
dos grups parlamentaris, ai, als dos grups municipals, disculpeu, que és agafar una
Moció que ha estat  consensuada per tot  el  món municipalista,  per totes les forces
polítiques i presentar-la conjuntament. Per què fem aquesta proposta? Perquè estem
parlant  d'un  dels  eixos  centrals  que  expliquen  la  cohesió  social  al  nostre  país,  i
pensem que la millor manera de visualitzar aquesta majoria claríssima que tenim en el
nostre  país en defensa de l'escola catalana i  de la  immersió lingüística,  és fer-ho
d'aquesta manera. 

Agraïm al grup municipal socialista que acceptés retirar la seva i acceptar aquesta. Per
qüestions de tempos amb la CUP al final no s'ha pogut fer i llavors hem sentit aquest
remor que hem sentit al principi quan la secretària accidental explicava la votació. I
nosaltres  volíem  evitar  aquest  remor,  perquè  a  molts  elements  que  podem  tenir
diferenciats  tots  els  grups  polítics  que  estem  en  aquesta  sala  crec  que  és
importantíssim  visualitzar  aquest  21  a  3,  que  es  visualitza  en  aquest  consistori
respecte a aquells eixos centrals del model d'escola catalana i del model d'immersió
lingüística, 21 a 3, que si estigués tothom seria un 22 a tres. Per què? perquè l'hem de
defensar a mort.

I ara, i això és una de les coses que ens passa a vegades amb la Maria, el fet que ella
intervingui abans, ens trepitjarem una miqueta, però sí que volia parlar, molts dels que
estem aquí, estic segur que molts, més d'un, més de dues, moltíssims, som fills de la
immersió lingüística. Sense aquesta immersió lingüística no estaríem on estem, no
tindríem les competències lingüístiques que tenim, no tindríem les oportunitats que
tenim, som fills d'aquesta immersió. 

Jo, sempre m'agrada recordar que, a part, he tingut el plaer i la sort de tenir de mestre
de llengua catalana, en una escola catalana pública, a la tres voltes rebel, Maria Mercè
Marçal, que  això ja és la sort absoluta. 

Crec que la defensa  de l'escola, la defensa de la immersió lingüística amb els dèficits
que sempre té qualsevol model amb la possibilitat de millora que ha de tenir tots els
models. Ha de ser un element que uneixi a la gran majoria dels catalans com ha sigut
fins ara.  Ha de ser un element que permet la igualtat d'oportunitats que permet la
cohesió social que permet que ningú es quedi darrere per una segregació de llengua
que acaba significant una segregació social. Crec que en aquest sentit, quan més es
visualitzi aquelles forces que des de la seva absoluta minoria política social, ciutadana
en aquest país intenten aprofitar escletxes antidemocràtiques per canviar un model
acordat entre visions molt diferents però acordat dintre una gran majoria dels ciutadans
i les ciutadanes catalanes i els seus representants, quedi visualitzat al màxim. També
recordar aquells que, per desgràcia, amb algunes decisions han obert aquestes portes
que, obrir  certes portes, genera certs perills.  I  això també ho hem de recordar.  És
importantíssim que en aquests mesos en el que ja han hagut moltes discrepàncies, hi
ha hagut moltes visions diferents sobre la realitat que està vivint el nostre país, sobre
la repressió que estan vivint ciutadans i ciutadanes del nostre país, en aquest element,
en el  model  d'escola  i  en  el  d'immersió  lingüística,  visualitzem al  màxim la  unitat,



perquè és la unitat de la societat catalana, no representem res més, aquest 21 a 3 que
seria 22 a 3, el de defensa del model d'escola catalana i el de defensa la immersió
lingüística, el que mostra és que aquells que volen viure, que volen ensortint-se dividint
la nostra societat, no se n'ensortiran perquè per moltes diferències que tinguem hem
de ser capaços de defensar aquells elements que són claus per la cohesió social, que
són claus per la igualtat d'oportunitat; i això l'escola catalana no hi ha res més que la
representi millor. Moltes gràcies. 

Alcaldessa: Pel PDeCAT té la paraula el senyor Sastre. 

Senyor Sastre: Gràcies alcaldessa. La veritat és que després, doncs, d'aquestes dues
intervencions abrandades i jo diria que han fet,  fins i  tot,   un petit  homenatge a la
vehemència  de la  que és capaç aquesta llengua catalana que volem defensar  en
aquest cas a l'escola. 

Poques coses a afegir, però jo sí que volia fer una intervenció, potser menys lírica o
èpica, però si aportar un parell o tres de reflexions al voltant, doncs, dels temes que
han tocat amb encert, el senyor El Homrani i la senyora Oliver. 

Sembla que estem en un moment polític de trencar consensos o com a mínim hi ha un
intent per part d'alguns actors polítics d'intentar trencar consensos. Un consens polític
és quan, la totalitat o la gran majoria dels actors polítics, en aquest cas, doncs, el
Parlament  de  Catalunya,  podríem  extrapolar-ho  en  aquest  Ajuntament  o  l'Estat
espanyol,  es  posen  d'acord  en  alguna  cosa;  a  Catalunya  hi  han  una  sèrie  de
consensos, un dels quals és la immersió lingüística i l'escola en català. 

El model d'immersió lingüística a l'escola, és a dir, en el seu moment fa uns quants
anys ja, als anys vuitanta, acabats de sortir de la dictadura es va arribar a l'acord, molt
majoritari, per no dir en aquells moment el de la totalitat, que la llengua vehicular de
l'escolarització seria el català. Aquest ha sigut un consens mantingut al llarg d'aquest
temps i que, a més a més, ha sigut un model d'èxit que ha garantit l'aprenentatge. Es
parla d'aquest model trilingüe, és a dir, s'intenta vestir sota aquesta pell de trilingüisme
el que en realitat és l'intent d'anar escapçant el català i de trencar la cohesió. Deia que
és un model d'èxit, que no només garanteix l'aprenentatge del català sinó que també
garanteix l'aprenentatge del castellà i ho demostren les diferents proves de nivell que
es fan, i també de la llengua anglesa que s'ensenya a les escoles. Per tant, és un
model d'èxit i és un consens que s'ha anat mantenint en el temps. Aquest consens
polític  i  social  és,  segueix  sent,  amplíssim,  de  fet,  quan  es  va optar  per  aquesta
proposta de donar 6.000 euros per a aquelles famílies que volguessin escolaritzar en
català, per cert,  mesura que ha tombat el propi Tribunal Constitucional recentment,
aquesta mesura va tenir molt poc ressò entre les famílies que escolaritzaven, és a dir,
de desenes de milers, i dic el nombre molt aproximat, segurament són més, eh, de
famílies que porten els seus fills a l'escola, només unes poques, molt poques, unes
poques desenes van optar per aquesta escolarització en castellà i rebre o en tot cas
percebre  aquests  diners.  Per  tant,  és  un  consens  que  segueix  sent  àmpliament
compartit a nivell polític i segueix sent molt àmpliament compartit a nivell social, per



tant, aquesta demanda és fictícia i ho podem dir amb aquesta claredat i amb aquesta
rotunditat. 

Deia, també, que s'ha parlat d'aquest règim bilingüe o trilingüe, això sobta, perquè a
l'hora que aquí, diguéssim, deia que s'intenta vestir aquesta proposta sota el pretext
d'intentar, doncs, fomentar una escola bilingüe, alhora, es presenten propostes a les
que s'exigeix o a les que es demana que els treballadors públics, en aquest cas a
Catalunya,  no  els  calgui  el  català  per  exercir  com  a  tals,  per  tant,  pretext  de
bilingüisme, realitat que és arraconar el català. I per últim, sí que m'agradaria afegir
dos elements: 

Un, aquesta és un intent de fracturar la societat, ras i curt, fracturar la societat, que es
produeix una fotografia que és molt il·lustrativa, jo els animo a que se la imaginin, que
és, nens separats a les escoles amb aules separades segons la llengua que parlen;
això és el fracàs de qualsevol intent de cohesionar una societat. I tots sabem que aquí
la fractura social no volem que vingui per l'escola sinó que ve més aviat donada per
aquells que vénen a estomacar votants pacífics i són el que fan que aquesta societat
pugui córrer un risc de ser fracturada.

I acabo amb el que deia al principi, un intent més de trencar consensos, d'intentar
trencar el consens lingüístic de la immersió a Catalunya, com s'està també intentant
trencar el consens democràtic que diu, que aquelles forces polítiques que obtenen la
majoria  en  unes  eleccions  poden  desplegar  el  seu  programa  i  nomenar  els  seus
candidats i aquest consens democràtic que diu que tots aquells objectius que es poden
defensar de forma pacífica i legítima poden tirar endavant; això és el que estem vivint
avui, l'intent de trencar consensos polítics i lingüístics i democràtics; això és molt greu i
ho hem de seguir denunciant aquí i allà on calgui. 

Alcaldessa: Pel grup socialista té la paraula el senyor Terrades:

Senyor Terrades: Gràcies. Deia el senyor El Homrani que segurament en la societat en
aquest petit hemicicle que és l'Ajuntament, tenim o hi ha visions diferents de país, hi
són  i  seguiran  havent-hi  diferències,  això  sens  dubte  és  l'essència  d'un  sistema
democràtic com el nostre. 

Ara, en els elements troncals de la societat cal que hi hagin consensos. Fa trenta anys,
en la primera llei de normalització lingüística que es va dotar en aquest país, el gran
debat  que  es  va produir  era  si  a  Catalunya  reproduíem el  sistema basc  de dues
escoles, una de la llengua vehicular era el castellà i una altre on la llengua vehicular
era l'eusquera. 

Vostès saben que aquest debat es va produir, que hi havien formacions polítiques que
defensaven aquest model, dues escoles, dos models escolars a Catalunya. Una amb
llengua vehicular catalana una altra amb llengua vehicular castellana. Segurament des
del Govern d'aleshores es promovia aquesta reflexió, aquesta opció. Van haver-hi dos
diputats, Marta Mata, pedagoga que llavors era diputada, i un diputat anomenat Pepe
Gonzàlez, de Granada, ferroviari que, per cert, va guanyar el premi de poesia d'Olot,



que  es  van encaparrar  en  que  això  no  havia  de  ser  així,  que  a  Catalunya  havia
d'haver-hi  un sol  model  escolar  on tots els  nois  i  noies quan sortissin del  sistema
educatiu poguessin dominar perfectament ambdues llengües, el català i el castellà; i
on  el  català  fos  la  llengua  vehicular  en  el  sistema  educatiu  i  on,  a  més  a  mes,
s'activessin  tot  un  seguit  d'accions  de  normalització  lingüística,  pels  que  no
comprenien el català, pels que tenien dificultats, fins i tot, per aquells que en el seu dia
vam estudiar en castellà, perquè per edat ens tocava i perquè no hi havia democràcia
en aquest país. 

Nosaltres creiem i manifestem que la l'escola catalana és l'essència del nostre model
educatiu,  que  és  un  model  d'excel·lència  que  ha  contribuït  a  la  cohesió  social  a
Catalunya,  que  sempre  hem  defensat  i  que  seguirem  defensant.  Model  que  ha
transformat,  que  transforma  que  fa  progressar  a  les  persones  sense  que  hi  hagi
segregació ni divisió per raó de la llengua. És un model d'escola que no segrega, és
un model d'escola que treballa per l'objectiu de la igualtat d'oportunitats de tots els nois
i noies, jo crec que aquest ha de ser l'objectiu de tots i totes, totes les formacions
polítiques, pensem o no d'una determinada manera. 

Nosaltres havíem presentat una Moció, en aquest sentit per totes aquestes raons hem
atès el suggeriment que feia grup municipal d'Esquerra Republicana, en el sentit que
havia un manifest emparat i defensat per les dues entitats municipalistes de Catalunya
que, en essència, venia  amb paraules segurament diferents però en essència venia a
defensar el mateix i, per això, no hem tingut cap objecció a retirar la nostra proposta. 

No hem donat suport a la Moció de la CUP, perquè les Mocions s'han de votar en bloc,
en la part dispositiva hi havia un punt que nosaltres no l'acabàvem de veure del tot
clar, perquè creiem que a qui li correspon defensar  el model i vetllar per l'acompliment
dels objectius i per l'acompliment de les nostres lleis és el Govern de la Generalitat de
Catalunya i espero que aviat a Catalunya tinguem Govern. 

Alcaldessa: Passem a la següent Moció, senyora secretària:

9.06 Moció que presenta el grup municipal del PP per fomentar i impulsar uns 
espais sense fum.

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unaminitat.
 

Fets :

L’ús de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i
evitable.

Segons les darreres dades de l’OMS,  el consum de tabac és la causa principal
evitable de mort i, actualment, és responsable de la mort d’un de cada 10 adults a
tot el món.



L'epidèmia mundial de tabaquisme mata a prop de 6 milions de persones cada any,
de les quals més de 600.000 són no fumadors exposats al fum de tabac aliè.

Cada any, el tabaquisme causa més de 9.000 defuncions a Catalunya, la majoria
d’elles per càncer o per malalties cardiovasculars i respiratòries.

Nombrosos estudis han posat de manifest que 9 de cada 10 fumadors s’inicien en
l’ús del tabac abans dels 18 anys, de manera que és especialment important evitar
l’inici del tabaquisme durant l’adolescència.

El consum de tabac entre els escolars catalans de 14 a 18 anys ha experimentat
una important reducció en el decurs dels darrers anys, però encara hi ha un 11% de
fumadors diaris en aquest grup (l’any 2004, el percentatge d’escolars que fumaven
diàriament era del 23%), i s’estima que cada dia comencen a fumar 3 adolescents
de 14 anys, de manera que almenys 1 d’ells morirà precoçment a causa del tabac.

La introducció de mesures legislatives de control del tabac, especialment intenses a
partir  de  l’any  2005,  ha  contribuït  a  la  reducció  de  l’exposició  a  ambients
contaminats  per  fum de tabac  en espais  públics  tancats.  Aquest  fet  suposa un
benefici per a la salut col·lectiva ja que, per una banda, l’exposició al fum del tabac
provoca molèsties i és causa de l’aparició i l’exacerbació de diferents malalties i, per
altra  banda,  la  presència  de  persones  fumant  en  espais  públics  contribueix  a
perpetuar  una  percepció  de  l’ús  del  tabac  com  un  comportament  socialment
normalitzat i a mantenir l’exposició d’infants i adolescents a models de conducta no
saludables.

Alguns  dels  entorns  on  actualment  no  està  prohibit  fumar  inclouen  espais
particularment  sensibles  perquè  s’hi  porten  a  terme  activitats  relacionades  amb
l’educació i la promoció de comportaments saludables o perquè són freqüentats per
menors.
Aquest és el cas, per exemple, dels accessos a les escoles situats fora del recinte
escolar o dels centres esportius a l’aire lliure on es realitzen activitats esportives
adreçades a infants i adolescents. 

En  els  entorns  d’aquestes  característiques,  resulta  especialment  important
aconseguir eradicar completament o minimitzar l’ús del tabac, al mateix temps que
s’impulsen altres mesures orientades a reduir l’inici del tabaquisme i a protegir la
població de l’exposició al fum ambiental de tabac.
 
Vist que el 02.01.2011 va entrar en vigor la Llei 42/2010, de 30 de desembre, que
va modificar la Llei 28/2005 de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora
de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, la
qual va establir com a mesura de major repercussió social l’extensió de la prohibició
de  fumar  a  qualsevol  tipus  d’espai  d’ús  col·lectiu,  com són  recintes  de centres
sanitaris i zones acotades per a parcs infantils i zones de joc per a la infància.

Vist  que  en  el  marc  de  les  competències  de  les  administracions  públiques  en
matèria de promoció i protecció de la salut, resulta fonamental fomentar aquelles
actuacions de prevenció de conductes que puguin suposar un perill per a la salut de
les persones. 

Vist  que la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya , a portat
endavant  el projecte “Entorns sense fum” , que és un projecte comunitari d’àmbit
municipal que ofereix als Ajuntaments que el vulguin implantar en els seu municipi.



Vist que l’objectiu del projecte és prevenir l’inici del consum de tabac i l’exposició al
fum ambiental de tabac en la població infantil i jove evitant que en el seu entorn
habitual  hi  hagi  persones  fumant,  sensibilitzant  als  adults  com  referents
modelitzadors i informant als menors del risc del consum de tabac.

Vist  que  la  finalitat  d’Entorns  sense  fum no  és  prohibir  que  es  fumi  en  espais
descoberts, sinó evitar que els joves s’iniciïn en l’hàbit tabàquic.

Vist que Entorns sense fum pivota sobre tres eixos, tots ells igualment importants:

 els infants i els adolescents
 els espais
 els adults

Vist  que  es  persegueix  que   es  declarin  Entorns  sense  fum   aquells  espais
descoberts que  són : 

 1. Entrades de les llars d’infants, escoles i centres d’ensenyament secundari
 2. Espais esportius descoberts que poden acollir públic (camps, pistes etc.)
 3. Accessos a biblioteques, centres cívics, centres de joves, escoles de música,
etc.
 4. Entrades de centres de lleure: caus, esplais, ludoteques i parcs infantils coberts

És per tot l'exposat , que creiem que l’Ajuntament de Granollers , amb l’impuls de
l’Àrea de Sanitat, i la implicació transversal de les àrees d’Esports, de Salut Pública,
d’Educació i de Medi Ambient, seria molt positiu que pogués establir un programa
de treball progressiu per impulsar la definició inicial d’uns espais i entorns sense
fums al municipi.

Aquest programa de treball té tres objectius generals:

 1. Disminuir l’exposició al fum de tabac de la població en general, especialment
dels menors, dones embarassades i gent gran, ja que l’exposició al fum del tabac
ambiental és especialment nociu per a aquests col·lectius.

 2. Conscienciar els adults del seu paper de model vers als infants

 3. Elevar la protecció de la salut de les persones en espais públics com són les
instal·lacions  esportives  a  l’aire  lliure,  els  parcs,  etc,  ja  que  el  tabac  és  la
primeracausa  evitable  de  malaltia,  invalidesa  i  mort  prematura  en  el  món
segonsl’Organització Mundial de la Salut.

Es proposa a  ple de la corporació

Primer.- Aprovar  l’adhesió  al  programa  de  ENTORNS  SENSE  FUMS ,  dirigit  a
protegir la salut de les persones del municipi.

Segon.- Informar e involucrar a tots els actors socials, educatius, esportius, socials
del  respectiu  programa ,  així  com realitzar  accions  per comptar amb la màxima
participació i informació ciutadanes.



Tercer.-  Notificar aquesta moció al Consell Escolar Municipal i al Consell de l'Esport
i a totes les entitats de Granollers pel seu coneixement .

Quart.-  Notificar aquesta moció als departaments de Salut i d’Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya; al Parlament de Catalunya; i a la Secretaria  General de 
l’Esport per al seu coneixement i als efectes que corresponguin. 

Alcaldessa: Gràcies. No sé si hi ha anunciades intervencions? Sí? Crida per Granollers
CUP: 

Senyor Navarro: Sí, nosaltres hem votat a favor de la Moció, però sí que voldríem fer
unes puntualitzacions. 

Clar es presenta una Moció per part del Partit Popular, que per nosaltres té una mica
bastant d'oportunisme, per què? Perquè el Partit Popular ha estat el que, amb més
contundència, d'una manera més vehement, s'ha oposat al desplegament legislatiu de
les directives antitabac. Recordem, doncs, que quan es va, per exemple, va ser el
Partit  Popular el que va proposar que hi hagués zones reservades per a persones
fumadores, espais que semblaven peixeres, etcètera. 

Sí  que  és  cert  que  aquesta  Moció  incorpora  un  element,  que  per  nosaltres  és
important, que és posar la salut per davant dels interessos empresarials. Però si volen,
per exemple,  aleshores,  parlem de les malalties respiratòries i  cardiovasculars que
estan molt afectades pel consum de tabac però també pel tema de la contaminació
atmosfèrica. Nosaltres a Granollers ja fa temps que venim reivindicant un treball en
aquest sentit i ens sembla, doncs, que si volem parlar de salut, podríem parlar de tots
els efectes que generen el tràfic rodat, etcètera, en particular PM10 i òxids de nitrogen.
Gràcies. 

Alcaldessa: No sé si a Ciutadans, Esquerra Republicana, PDeCAT i PSC. Per tant, 
passaríem a la següent Moció: 

9.7 Moció que presenta el grup municipal socialista contra la pujada de tarifes 
mnpals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa de l'ATLL

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta amb
els vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, d'ERC-AG-AM, de Ciutadans,
de  la  CpG-CUP-PA;    i  del  PP;  i  l'abstenció  del  Grup  Municipal  del   PdeCAT
Demòcrates

Fets :

 Al nostre municipi, des de fa molts anys, el subministrament d’aigua depèn de la 
compra en alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa concessionària de la Generalitat de
Catalunya, S.A., des de l’1 de gener de 2013 i durant 50 anys. 
Aquesta empresa és responsable de la prestació del servei públic de proveïment
d'aigua potable en alta als municipis de la seva zona d’influència. La població total
abastida és d'uns 4,5 milions d'habitants. 



La privatització d’ATLL va respondre al fet d’utilitzar el servei d’abastiment d’aigua,
únicament com a font de finançament públic per sufragar dèficit, impulsant canvis
tarifaris l’alça. 
Aquesta concessió, ha comportat ja i comportarà més en el futur, un augment del
preu  de  venda  del  m3  d’aigua  en  alta,  que  inevitablement  està  repercutint  en
successius increments del preu que paga el consumidor final. 
La compra en alta a ATLL s’ha incrementat de la següent manera els últims: el 70%
l’any 2012, el 4,25% l’any 2013, el 4,23% l’any 2014 i 4,51% el 2015. Enguany s’ha
aprovat una pujada del 11,88%. 
Aquesta pujada és més elevada doncs ha coincidit l’increment anual, amb la revisió
quinquennal dels costos d’operació. 
Els vots en contra de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació Catalana
de  Municipis,  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  entre  d’altres,  varen  ser
diversos però insuficients, malgrat estar àmpliament motivats. 
Aquest increment pot suposar que la compra d’aigua arribi al 50% del cost de Servei
d’Abastament en baixa i les companyies municipals ho hagin de repercutir amb els
respectius increments de tarifes. 
Degut a la crisi econòmica, a curt termini no es pot parlar que el dret a l’aigua i la
garantia d’abastiment i sanejament estigui 100 per 100 garantida a totes les llars,
sobretot degut a una manca de tarificació social que ho garanteixi. 
Assumint que, la solució s’ha de centrar en restaurar el bon estat ecològic de les
masses d’aigua i dels ecosistemes hídrics, a curt i mig termini, cal dotar els mitjans
que garanteixin l’accés a l’aigua potable de qualitat per tothom. L’aigua, tal i com ja
esmenten diversos documents d’àmbit internacional, cal entendre-la no només com
un  recurs  natural  sinó  com  el  dret  a  l’accés,  un  dret  derivat  de  la  Declaració
Universal dels Drets Humans i que en el nostre ordenament jurídic restaria inclòs
com un dret derivat del dret fonamental a la vida (art. 15 de la CE). 
La tendència de sostenibilitat de futur en tots els municipis és doble: per una banda,
incentivar i adequar l’ús de l’aigua segons la seva qualitat, amb una implantació de
xarxes  d’aigües  alternatives  (regenerades,  pluvials,  freàtiques..)  cada  cop  més
efectiva; per altra banda, garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la
vida de les persones, amb una tarifa molt reduïda pel primer tram de consum. 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista 

Es proposa a  ple de la corporació

Primer.-  Rebutjar  l’increment  del  11’88  %  de  la  tarifa  de  l’aigua  en  alta
subministrada  per  ATLL,  efectuada  pel  Consell  d’Administració  de  l’Agència
Catalana  de  l’Aigua  el  passat  28  de  desembre  de  2017,  i  instar  a  suspendre
l’efectivitat  de  l’esmentat  acord,  i  pel  perjudici  econòmic  que representa la  seva
aplicació  a  les  tarifes  de  consum,  fins  a  la  constitució  del  nou  govern  de  la
Generalitat de Catalunya. 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya (quan es constitueixi) a la
recuperació de la gestió del sistema ATLL, bé a través de l’Agència Catalana de
l’Aigua o mitjançant la creació d’una empresa pública. 

Tercer.- Incentivar la reducció del cànon general de l’aigua, en el seu primer tram de
consum, amb els mecanismes que estiguin a disposició de la Generalitat, per tal
garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones. 

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Agència  Catalana  de  l’Aigua,  als  Grups  Parlamentaris  del  Parlament  de  
Catalunya,  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  i  a  les  entitats  municipalistes  
de Catalunya FMC i ACM.  



Alcaldessa: Obrim un torn d'intervencions, per la Crida-CUP: 

Senyor Navarro: Sí, bé, un altre cop com que hem manifestat el nostre vot a favor, sí
que voldríem fer unes puntualitzacions al voltant de la Moció. 

Com saben vostès hi  ha un dels  elements que a nosaltres ens caracteritza,  és la
voluntat de poder revertir tot el tema de privatitzacions, per tant, el nostre vot havia de
ser, havia de ser favorable. Ara bé, per nosaltres és molt important intervenir en la
gestió pública directa, i aquí hem de dir, el que el PSC-PSOE defensa, respecte el que
és la gestió pública i el que nosaltres defensem és molt diferent. Ho diem perquè hi ha
molts exemples d'intervenció pública on hi ha consorcis que gestionen aquest tema
per dir-ho d'alguna manera, doncs, a la seva manera. 

Un exemple seria el Consorci Besòs-Tordera, que està vinculat a tot el tema del cicle
de l'aigua. Entenem que és un Consorci que té una aparença pública, però, que de fet,
fou una subcontractació massiva en l'elaboració de plans, projectes, obres, serveis,
subministraments.  D'altra banda, ens agrada molt que el seu grup hagi presentat una
Moció en aquest sentit i esperem, doncs, que també treballin per tal d'assolir que l'
abastament públic  notable en la nostra ciutat, que està en mans de Sorea, doncs,
passi a ser municipalitzat en l'aigua, els hem de dir que nosaltres, comptaran amb el
nostre suport per tal de desenvolupar aquesta mesura que creiem que és molt propera
al que estem aprovant a la Moció. 

Per tant, municipalitzem l'aigua, municipalitzem tot el cicle integral de l'aigua, des de
les fonts de captació, de xarxes de distribució, els comptadors de les cases, fins el
moment que l'aigua és depurada i retornada a rius, és a dir, que fem una ampliació de
la proposta a àmbits, doncs, que nosaltres hem posat sobre la taula que cal començar
a treballar des d'aquest Consistori. Gràcies.

Alcaldessa: Gràcies. Per Ciutadans, per Esquerra Republicana, per PDeCAT, el senyor
Sastre té la paraula: 

Senyor Sastre: Sí, gràcies. Només explicar el sentit  del vot. 

Com bé deia el senyor Terrades abans, les Mocions que es voten amb bloc i, per tant,
a vegades hi ha elements que no s'acaben de veure clars i,  en tot cas, sí que per
explicar una mica el posicionament respecte a aquest element, sobre aquesta pujada
de tarifes del servei de l'aigua. Diferents coses, hi ha un debat i ho puntava el senyor
Navarro sobre com es presten o quina és la titularitat dels diferents serveis.

En aquest sentit sí que és veritat, entenem que la Moció que presenta el PSC parla
d'una privatització, de que podríem discutir si la concessió que es fa amb altres serveis
podria ser titllada de privatització com a tal, però en tot cas, sense anar més enllà, el
que sí que hauríem de recordar és, i tenint en compte que aquesta concessió que s'ha



fet del servei de l'aigua ha quedat anul·lada pel Tribunal Suprem i, per tant, diguéssim
que ara aquí hi haurà, doncs, encara hi ha un recorregut jurídic i segurament el nou
Govern de la Generalitat haurà de prendre decisions, no només en clau jurídica sinó
també en clau política. 

Deixant de banda això, cal recordar que aquí el conseller Josep Rull,  Conseller de
Territori i Sostenibilitat, va anunciar fa ja un temps el compromís de congelar la tarifa
de l'aigua a canvi de la renúncia d'una part del cànon concessional. Com tots sabran el
conseller Josep Rull, ara no té la capacitat de prendre decisions en aquest aspecte,
per l'aplicació de l'article 155 i, per tant, aquest compromís polític del Conseller Josep
Rull no s'ha pogut materialitzar i, per tant, ens trobem com a conseqüència, aquesta
apujada de les tarifes. 

També cal recordar d'on ve aquesta concessió d'ATLL, ve d'una situació l'any 2012
d'extremada dificultat financera de la Generalitat, provocada per dos elements: Un, la
situació econòmica que deixa l'anterior Govern i dos la pressió de l'Estat per tal de
reduir el deute existent, en aquest cas, doncs, de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, sense voler, doncs, aprofundir més, sí explicar, doncs, que per tota aquesta
sèrie de consideracions i, tenint en compte, d'on ve aquesta concessió d'ATLL i, tenint
en compte també, per quin motiu no s'acaba concretant aquesta congelació de les
tarifes, amb la qual hi estem a favor i, que per tant, també era un compromís polític del
Govern, és per aquest motiu que ens hem abstingut  a la votació d'aquesta Moció.

Alcaldessa: Pel grup municipal socialista té la paraula el senyor Terrades: 

Senyor Terrades: Gràcies. Nosaltres no vam entendre mai aquesta privatització de la
gestió  d'aigües  Ter  Llobregat.  Aigües  Ter-Llobregat  era  l'empresa  pública  de  la
Generalitat  que  proveïa  d'aigua  potable  a  la  regió   Ter-Llobregat  que  hi  vivim
aproximadament  uns  quatre  milions  i  mig  de  ciutadans  d'aquest  país.  I  no  vam
entendre perquè Aigües Ter-Llobregat estava considerada de les cinc millors empresa
nivell a Mundial, pel que fa a la seva gestió. 

Si era per a necessitats financeres del Govern de la Generalitat, va fer un mal negoci
El Govern de la Generalitat d'aleshores, perquè, diguem que la retribució financera
d'aquesta operació estava a uns interessos que estan fora del mercat absolutament,
per sobre del 9,5% d'interessos, per tant, s'estava fent també un negoci des d'aquest
punt de vista, francament, deixin-m'ho dir així, ruïnós. Nosaltres ja vam advertir, en el
seu moment, que això acabaria comportant  increments en el preu  de l'aigua que
tindrien una repercussió finalment en la tarifa que tots els usuaris acabem pagant. De
fet,  si  mirem  l'historial  dels  darrers  últims  anys,  a  finals  del  2012  es  va  produir
increment del 70% del preu en alta, el 2013 i 2014 del 4,23 del 4,25 i al 2015 del 4,51, i
avui ens hem trobem amb aquesta, o ens hem trobat sorpresa del 11,88%, que estava
anunciat des de l'inici, que serien els increments que s'anirien produint. De fet, en els



cinquanta anys de concessió, l'increment tarifari se'n va al voltant dels 283% del preu
de l'aigua, perquè hem de retribuir la gestió d'una empresa privada en aquest sentit. 

Hi ha hagut la sentència, en tot cas, això m'hi referiré al final. 

Consell d'administració de l'agència catalana de l'aigua acorda, amb els vots a favor
dels  representants  de  la  Generalitat  aquest  increment,  amb  els  vots  contraris  del
representants del món municipal, que són minoria en el Consell d'administració i es
produeix aquest increment. 

De fet, avui tots vostès saben qui havia un punt de l'ordre del dia que s'ha retirat, que
era  com  es  repercutia  aquest  increment  en  la  tarifa  domèstica  dels  granollerins  i
granollerines. I que s'ha retirat per prudència, fruit d'aquesta sentència del Suprem. 

He consultat en els membres, en alguns dels membres, evidentment, representants
municipalistes  del  Consell  d'administració,  si  en  alguna  acta  o  en  algunes  de  les
reunions que s'han produït al llarg del 2017, el President del Consell d'administració,
és a dir, el Conseller Rull, o el Director general de l'ACA, havien manifestat en l'òrgan
decisori  que no es produiria aquest  11,88%, a canvi de la renúncia d'una part  del
cànon  concessional,  que  per  cert,  també  hi  hagués  anat  en  detriment  dels
pressupostos públics de la Generalitat; i em confirmen, com ja sospitava, que aquest
anunci no s'ha arribat a produir mai, s'ha produït quan es va muntar la, per part del
senyor Rull, «l'escandalera» de l'increment, d'aquest 11,88%. 

Per això, nosaltres avui portem en aquí, rebutjar aquest increment i demanar que el
Consell d'administració de l'agència catalana de l'aigua suspengui l'efectivitat d'aquest
acord  fins  que  hi  hagi  un  nou  Govern de  Catalunya.  Perquè  entre  la  presentació
d'aquesta Moció i el debat en el Plenari s'ha produït un altre fet, que és una sentència
del Tribunal Suprem que declara la nul·litat de tot el concurs i, per tant, creiem que és
prudent que s'aturi aquest increment, per tornar a debatre en quins termes s'ha de
produir, si és que s'ha de produir. 

I, després, també demanem que el Ple es manifesti en el sentit de que el compliment
d'aquesta sentència  del  Tribunal  Suprem es produeixi  via  recuperació  de la  gestió
d'Aigües Ter-Llobregat  cap al  sistema públic,  bé a través de l'agència catalana de
l'aigua,  una empresa pública,  d'un  ens instrumental  públic,  el  que sigui  necessari.
Perquè es podien produir, la sentència no diu, que això hagi de retornar al sistema
públic,  perquè aquí  hi  ha  una llei  que empara o  podria emparar,  que es tornés a
muntar un concurs per tornar a adjudicar amb una nova concessionària aquest servei.
Nosaltres creiem que això no s'ha de produir, si a més a més, atenem, ja acabo, que
les projeccions dels informes científics a Catalunya de l'impacte del canvi climàtic ens
diuen que d'aquí a l'any 2050, que és a tocar, hi haurà una disminució de recursos
hídrics a Catalunya, entre un 8 i un 10 %, raó de més perquè el sistema de proveïment
d'aigua fins als dipòsits municipals estigui en mans del Govern de la Generalitat de
Catalunya. 

Alcaldessa: Gràcies. Acabat el torn de les Mocions, passaríem al torn de precs i 
preguntes:



TORN DE PRECS I PREGUNTES

Alcaldessa: El Partit Popular: 

Senyor Moya: Gràcies, alcaldessa. En tot cas, aquest és un prec molt personal i va
directament a la senyora Maria, perquè ha fet una afirmació que deia que era una
abstenció masclista. En cap cas, en cap cas, i ho dic de manera molt ferma i molt
rotunda, és una abstenció masclista.

Jo també sóc fill d'immigrants, fill de classe treballadora, jo també he estudiat amb el
mateix  model lingüístic que ha estudiat vostè, també m'han ensenyat a estimar en
català,  a  odiar  en  català,  però  també a  respectar  en  català.  I,  d'aquesta  forma li
demano,  per  favor,  que  quedi  retirada  aquesta  expressió,  d'abstenció  masclista,
perquè,  repeteixo,  en cap cas  podem estar  d'acord  amb la  totalitat  de  tot,  moltes
vegades estem d'acord amb el total del que es diu, però no com es diu, en cap cas és
una abstenció masclista. Gràcies. 

Alcaldessa: Només, només, recordar-li, eh, perquè es tracta d'un torn, com que abans
m'ha demanat la paraula li he dit que no era el moment d'intervenir, però es tracta d'un
torn de preguntes i controlen el Govern, per tant, demano que respectin això. 

Alcaldessa: Per la Crida Cup: 

Senyor  Navarro:  Molt  bé,  tenim algunes.  La  primera seria,  bé,  pot  ser  l'hauria  de
contestar el senyor alcalde, però entenc que l'equip de Govern és coresponsable i, per
tant, els hi formulo a vostès. 

Darrerament, l'equip de Govern s'ha prodigat en intervencions públiques explicant el
projecte d'hospital  lleuger,  l'antiga Policlínica,  que entenc que és una ampliació de
l'actual  Hospital.  En  canvi,  els  darrers  dies  també  des  de  la  secció  sindical  de
Comissions Obreres s'avisava,  llegeixo el  titular  tal  qual,  de la situació límit  de les
urgències de l'Hospital de Granollers.

Voldríem saber, donat que, des d'alcaldia es té la presidència del Patronat, quina és la
seva opinió al voltant d'aquesta situació plantejada.

Alcaldessa:  Efectivament,  en  aquest  cas  qui  ostenta  la  presidència  és  l'alcalde
directament, per tant, li traslladarem, és una preocupació també compartida, però sí
que  més  detalls  sobre  la  seva  opinió  i  ell  qui  és  qui  forma part  del  Patronat  de
l'Hospital, no li puc donar més detalls perquè no els conec. Gràcies, li traslladarem i en
el proper en parlarem. 



Senyor Navarro:Gràcies. 

La següent és pel senyor Arolas. Bé, l'octubre de l'any 2016, des del Consell escolar
municipal,  es  van  facilitar  les  dades  sobre  alumnes  escolaritzats  a  Granollers,  les
dades provisionals.  Aquestes es van donar al  Consell  escolar municipal que és un
òrgan públic  de participació.  Com que des de la  primavera de l'any  2017,  aquest
Consell  no  s'ha  reunit,  nosaltres  li  hem  demanat  i,  ho  sap,  dos  cops  aquesta
informació i encara estem a l'espera, de fet, a l'últim mail que li vaig enviar no me n'ha
respost. Per tal de conèixer unes dades que per nosaltres són públiques. 

Entenem que el fet que no puguem disposar d'aquesta informació potser respon a la
suspensió i  al  cessament del  nostre Govern,  conseqüència de l'aplicació del 155,
perquè  clar,  volem  recordar  que  l'Ajuntament  de  Granollers  disposa  d'una  oficina
municipal d'escolarització que és l'organisme que regula el procés de matriculació per
educació infantil, primària i secundària, per tant, no som nosaltres que ja disposada
aquesta informació, senyor Arolas, com li hem demanat, sinó que ha de ser tota la
comunitat educativa. 

En aquest sentit voldria saber les raons per les quals no ens ha facilitat les dades.
Gràcies.

Alcaldessa: El senyor Arolas té la paraula: 

Senyor Arolas: Bona tarda a tothom. Estava revisant, ara, perquè el Consell escolar
municipal es reuneix mínim dues vegades l'any, el mes d'octubre, més o menys, i cap
a fi, voltant del final del segon trimestre, principis del tercer, evidentment, aquest curs
va ser així, l'octubre-novembre es va reunir el Consell escolar municipal i com cada
curs es van facilitar les dades de pre-inscripcions de com havia quedat la matrícula  un
cop iniciat el curs. 

El que vostè ens demanava eren les dades actualitzades i li  vaig comentar que la
Comissió d'escolarització la presideix l'inspector d'ensenyament, per tant, depenent del
Departament d'ensenyament i, en aquest cas, jo vaig demanar les dades al personal
tècnic de l'Ajuntament, van fer la consulta a l'inspector i, com ja li vaig dir, el que ens
va  dir  l'inspector  és  que,  aquestes  dades,  per  dir-ho  així,  són  propietat  del
Departament d'ensenyament que, l'oficina d'escolarització en fa ús quan s'han de fer
assignacions per, evidentment, conèixer com estan les ràtios de cada línia, però per
dir-ho així, aquestes dades són úniques i exclusivament per aquest ús, que si volien
tenir aquestes dades es dirigissin a l'ens competent, en aquest cas, doncs que són els
serveis territorials i també li vaig dir que jo vaig parlar amb l'inspector i em va dir que,
segurament, no hi hauria cap problema, en tot cas, també li vaig dir a vostè que si li
posaven algun impediment que ens ho digués, perquè nosaltres també miraríem de
mediar. 

En tot cas, si us serveixen les dades de principi de curs us puc reenviar el correu que
es va enviar a tots els membres del Consell escolar municipal on hi ha les graelles
amb les dades com queda iniciat el curs. 



Alcaldessa: Més preguntes. 

Senyor Navarro: Bé, voldríem saber, i  això segurament la senyora alcaldessa m'ho
podrà  respondre.  Quan  un  ciutadà  o  ciutadana  notifica  una  informació  a  través
d'instància, alcaldia i algunes de les àrees de l'Ajuntament. Nosaltres voldríem saber
que ens respongui això: qui es qui rep aquesta informació, és a dir,  si un ciutadà-
ciutadana s'hi adreça a través d'una instància a Alcaldia i algunes àrees, qui és qui rep
la informació. 

Alcaldessa: En el cas d'alcaldia, hi ha el mail d'Alcaldia, el rep directament l'alcalde i,
després a través de les instàncies, entren a l'OAC, i l'OAC té el seu sistema. L'OAC el
rep els diferents treballadors que treballen a l'OAC i després el deriven en els serveis
corresponents i en els caps corresponents. 

Senyor Navarro: Molt bé, per tant, doncs, un cop m'ha respost la pregunta jo voldria
formular una altra pregunta dirigida al senyor regidor d'Esports, l'Àlvaro Ferrer. 

En unes declaracions publiques, aparegudes al 9Nou, ha negat, de fet ho va fer davant
dels mitjans, entenc, tenir cap informació respecte les presumptes irregularitats al Club
natació Granollers, quant a través d'una instància registrada a l'OAC, el vint-i-set de
febrer del dos mil disset i, a la qual nosaltres tenim còpia, es va comunicar la mateixa
informació a la que hem tingut accés nosaltres, a l'àrea corresponent. 

Per tant, voldria que el senyor Àlvaro Ferrer ens contestés al respecte, perquè ell havia
afirmat que aquesta informació no li havia arribat, malgrat la instància de vint-i-set de
febrer de dos mil disset. Gràcies. 

Senyor Ferrer:  Jo demanaria, si  us plau,  si  pot dir  exactament de la instància que
m'està, o sigui, si em pot dir exactament el punt de la informació que no he tingut. 

Senyor  Navarro:  Vostè  i  jo  vam  tenir  un  diàleg,  al  respecte  de  les  presumptes
irregularitats en la gestió del Club natació. Vostè després en els mitjans públics, ha dit
que no li havien arribat a vostè aquestes informacions. En canvi, torno, nosaltres tenim
constància, no vull dir el nom de la persona que va fer la instància, però ens va donar
còpia, i aquesta instància, li insisteixo que es va produir el vint-i-set de febrer. 

Si vol li faig una pregunta més concreta, vostè va rebre informació? vostè va rebre
informació respecte a les  irregularitats que s'estan, presumptes perdó, presumptes
irregularitats que s'estaven produint en la gestió del Club natació  Granollers a través
d'algun dels socis d'aquesta entitat? 



Alcaldessa: Senyor Ferrer, la pregunta, la pot respondre? li va bé? 

Senyor Ferrer: És que, el que li demanaria només és una mica de precisió perquè, o
sigui,  he  rebut  informació  i  tinc  coses,   amb el  senyor  regidor  Navarro,  no li  vull
respondre d'una forma que no sigui correcta i concreta.

Senyor Navarro: Si vol, s'apunta el número de …

Alcaldessa: Fem... Jo crec que a vegades hi ha un tema de tempos i, per tant, a la
Comissió  Informativa  em  pot  donar  resposta,  si  li  sembla,  detalladament,  de  la
instància que ell comenta, i de més informació i remetem. 

Senyor Navarro: Li avanço, s'ho apunta i com que aquí queda gravat, doncs, aleshores
en serem testimonis tots i totes. Instància 2017005387 de vint-i-set de febrer de l'any
dos mil disset, aquesta és la instància la qual jo faig referència. Gràcies. 

Alcaldessa:  Remetem  a  la  Comissió  Informativa  per  fer-ne  el  seguiment.  Més
preguntes? Passaríem a Ciutadans, a Esquerra Republicana-Acció Granollers: 

Senyor Mur: Sí, gràcies. Farem un prec. 

Al  2012,  el  Ple  va decidir,  per  unanimitat,  prescindir  de la  figura del  Defensor  del
Ciutadà. En aquell moment, el que es va proposar va ser signar un conveni amb el
Síndic de Greuges, però també es va establir, per aquesta raó, Esquerra Republicana
hi  va  donar  suport,  de  què  es  faria  una  revisió  al  cap  d'un  any,  en  funció  d'una
avaluació que es podria anar fent, per decidir si realment aquest era el millor sistema o
havíem de tornar el  que havíem tingut abans,  que era una persona que, de forma
temporal i ocasionalment venia per resoldre les queixes i consultes dels ciutadans. 

Tenint en compte que, segons unes dades, eh, publicades al 9Nou, per tant, no me les
invento jo, a Granollers hi han hagut durant l'any 2017, dues-centes trenta-tres queixes
i  vuitanta-una consultes,  que això,  a  més a  més,  representa  un 31% del  total  de
queixes de la comarca. El nostre prec seria que obrissin un debat sobre la possibilitat
de recuperar la figura del defensor del ciutadà a la ciutat. Gràcies. 

Alcaldessa:  Agafem  el  prec  i  en  el  si  de  la  Comissió  Informativa  del  regidor  de
Participació, que també és el que porta els temes del Síndic i  qui fa el seguiment,



doncs,  en  parlem  tranquil·lament  i,  fem  un  seguiment  detallat.  El  Síndic  ve
habitualment dos cops l'any a la ciutat i ens passa l'informe. 

Més preguntes? pel PDeCAT Demòcrates: 

Senyor  Vila:  Ara  que  ens  estem  modernitzant  tots  i  fem  servir  les  tablets  i  ens
convoquem electrònicament. He fet un repàs al web municipal. He de confessar que
no me'l mirava gaire, eh, fins ara, i tenint en compte que es liquidava el contracte de
neteja, doncs mira,  me'n vaig anar al tema de reciclar:» Recicla l'illa de vianants», des
de l'u d'octubre del dos mil onze l'Ajuntament de Granollers ha signat un contracte amb
URBASER. Actualitzem el contingut. 

El prec és, actualitzem els continguts del web municipal, perquè per casualitat he anat
a  parar  aquí,  i  després  m'he  anat  a  canvi  climàtic:  «Activitats  de  la  setmana  de
l'energia 2013-2014-2015». Dic, ostres! 

Prec genèric, actualitzem els continguts del web municipal. 

Alcaldessa:  Ho  repassarem  i  ho  traslladarem  en  aquests  casos  perquè  el  web
municipal  està  actualitzat  el  dia  a  dia  pel  servei  de  premsa  i  comunicació,  però
repassarem aquests casos que comenta. 

Més preguntes? doncs, si no quedaríem ja a disposició del públic i de la gent que ens
acompanya. Abans, agrair el to del debat en aquest Ple.

A disposició dels ciutadans i ciutadanes.

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.


