
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

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

ASSISTENTS

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president
Alba Barnusell i Ortuño Tinenta d'alcalde
Jordi Terrades i Santacreu Tinent d'alcalde
Mònica Oliveres i Guixer Tinenta d'alcalde
Albert Camps i 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 Tinenta d'alcalde
Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla Regidor
Gemma Giménez Torres Regidora
Edmundo Rodolfo Benza Alegría Regidor
Enrique Meseguer Casas 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 Hernández Regidora
Chakir El Homrani Lesfar Regidor
Pep Mur Planas Regidor
Catalina Victory Molné Secretària

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

 
José María Moya Losilla Regidor
Roberto Carmany Valls Regidor
Francesc Aragón Sánchez Interventor

Alcalde: Bona tarda. 

Comencem el Ple ordinari del mes de març, en situacions, certament, gens ordinàries.

Acabo de llegir  una declaració institucional  com alcalde de la ciutat  expressant el
nostre  suport  a  les  persones  empresonades.  Un  manifest  que,  a  més  més,  una
declaració que, a més a més, reclama tal com ha fet també avui altres alcaldes del
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Vallès Oriental, la Constitució d'un ampli front que ens permeti avançar col·lectivament
per la millora de la situació d'aquest país. 

Efectivament, és un Ple extraordinari pel seu caràcter, ho veig a la sala, però en tot
cas ens pertoca en aquests moments iniciar la sessió de treball.

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 27 de març de 2018
L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de
la sessió ordinària de data 27 de febrer  de 2018 i  no havent-hi  cap s’aprova per
unanimitat dels regidors i regidores assistents

Alcalde: Passem al punt dos i tres, en el qual es controla i es fiscalitza per part del Ple
els acords adoptats per la Junta de Govern Local i també per l'alcalde.

2. CONTROL  I  FISCALITZACIÓ  PEL  PLE   DELS  ACORDS  ADOPTATS  PER  LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES 6,
13, 20 I 27 DE FEBRER DE 2018.

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 

 
Identificació de l’expedient

Modificació 03/2018 de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Granollers

Fets

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
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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 dues places  d’ Educador/a Social, personal laboral; grup A2 i  crear dos
llocs  de  treball  denominat  Educador/a  social;  enquadrament  orgànic  5120;
complement  de  destí  19;  complement  específic  21;  classificació  professional,  A2;
núm. de fitxa 215;  nivell  de català,  C;  forma de provisió concurs de mèrits;  règim
personal  funcionari/laboral;  del  col·lectiu/cossos  d'administració  especial;  jornada
completa. 

Aquestes places estan previstes a l’addenda al contracte del programa 2016-2019 per
a la coordinació,  la cooperació i  la col·laboració  entre el  Departament de Treball,
Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al 2017.
 
Cal realitzar un augment del crèdit a les partides i pels imports següents:

J5120 23101 13100 21.424,18 euros
J5120 23101 16000  7.037,01 euros

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

1.2  Crear  dues  places  d’  Auxiliar  administratiu/va,  personal  funcionari;  escala
d'administració  general;  subescala  auxiliar;  grup  C2  i  crear  dos  llocs  de treball
denominat Administraiu/va de serveis socials i gent gran; enquadrament orgànic 5120;
complement de destí 16; complement específic 8; classificació professional, C2/C1;
núm. de fitxa 213;  nivell  de català,  C;  forma de provisió concurs de mèrits;  règim
personal  funcionari/laboral;  del  col·lectiu/cossos  d'administració  general;  jornada
completa. 

Aquestes places estan previstes a l’addenda al contracte del programa 2016-2019 per
a la coordinació,  la cooperació i  la col·laboració  entre el  Departament de Treball,
Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al 2017.

Cal realitzar un augment del crèdit a les partides i pels imports següents:

J5120 23101 12004 6.309,43 euros
J5120 23101 12101 3.668,69 euros
J5120 23101 12101 6.047,27 euros
J5120 23101 16000 5.007,78 euros

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

2)  En l'àmbit de l'Àrea de Serveis a la Persona, cal procedir a la realització de les
següents modificacions : 

2.1 Crear un lloc de treball denominat Coordinador/a Museu; enquadrament orgànic
4314; complement de destí 25; complement específic 29; classificació professional,
A1/A2; núm. de fitxa 371; nivell de català, C; forma de provisió lliure designació; règim
personal  funcionari/laboral;  del  col·lectiu/cossos  d'administració  general/especial;
jornada  completa  i  amortitzar  el  lloc  de  treball  denominat  Tècnic/a  superior  de
museística;  enquadrament  orgànic  4314;  complement  de  destí  21;  complement
específic 23; classificació professional, A1/A2; nivell de català, C; forma de provisió
concurs  de  mèrits;  règim  personal  funcionari/laboral;  del  col·lectiu/cossos
d'administració especial; jornada completa. 

Aquesta creació cal realitzar-la per tal de regularitzar l’adscripció de la Coordinadora
del Museu que actualment ocupa una plaça de la plantilla de l’Ajuntament i no del
Patronat Municipal del Museu.

Aquest  lloc  de  treball,  tal  com consta a  la  seva fitxa  del  Manual  de  Funcions,  té
atribuïdes en matèria de gestió de recursos humans, les facultats que li assigna la
legislació específica, d’acord amb allò que disposa l’article 100 de la Llei 40/2015.

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 pel cap de servei de Benestar Social 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. 
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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 

Proposo: 

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 Subesca
la

Grup 
(Cos)

Plaça

AJT AG AUXILIAR C2 Auxiliar administra&u/va

AJT AG AUXILIAR C2 Auxiliar administra&u/va

b) Crear les places de personal laboral, d'acord amb el detall següent:

Ens Grup 
(Cos)

Plaça

AJT A2 Educador/a social

AJT A2 Educador/a social

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

català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu
( cossos)

Jornada

Coordinador/a Museu A4 4314 25 29 A1/A2 371 C LD F/L AG/AE JC

Educador/a social A5 5120 19 21 A2 215 C CM F/L AE JC

Educador/a social A5 5120 19 21 A2 215 C CM F/L AE JC

Administra&u/va de 

serveis socials i gent 

gran

A5 5120 16 8 C2/C1 213 C CM F/L AG JC

Administra&u/va de 

serveis socials i gent 

gran

A5 5120 16 8 C2/C1 213 C CM F/L AG JC

b) Amortitzar el llocs de treball, d'acord amb el detall següent: 
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Denominació RLLT Àrea Enquad 
Orgànic

CD CE Classificació 
professional

Núm 
fitxa

Nivell
de

català

Forma 
provisió

Règim Col·lectiu( 
cossos)

Jornada

Tècnic/a superior de 

museís&ca
A4 4314 21 23 A1 164 C CM F/L AE JC

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

Alcalde: Moltes gràcies. Senyora secretària no ho he fet constar a l'inici,  però han
expressat la impossibilitat d'assistir en aquest Ple el regidor del Partit Popular, José
Moya i també el regidor Roberto Carmany de Ciutadans. 

En tot cas, aquí no hi ha sol·licitades paraules, sí que hi ha demanada votacions.

S’aprova per majoria absoluta, amb els 14 vots favorables del grup municipal 
socialista i el grup municipal de Ciutadans; les 9 abstencions dels grups municipals 
del PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG i la Crida per Granollers CUP i el vot en contra 
del grup municipal de Ciutadans

Alcalde:  Passem  al   punt  número  cinc  que  és  l'aprovació  del  Padró  Municipal
d'habitants de la ciutat. Endavant: 

5.-Aprovació  de  la  revisió  anual  del  Padró  municipal  d'Habitants  de
Granollers,amb referència a l'1 de gener de 2018

 
Identificació de l 'expedient

Relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de
Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2018

Fets :

Primer. L'article 17 de la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d'abril, modificada
per la Llei 4/1996, de 19 de gener, estableix que la formació, manteniment, revisió i
custòdia del  padró municipal,  és competència  municipal,  d'acord amb la  legislació
vigent de l'Estat. L'esmentat article continua dient, que l'Institut Nacional d'Estadística
(INE),  realitzarà  les  comprovacions  pertinents  i  comunicarà  als  ajuntaments  les
actuacions necessàries perquè les dades padronals puguin servir de base per a la
realització d'estadístiques de població a nivell nacional, i les xifres resultants de les
revisions anuals puguin ser declarades oficials .

Segon.  El  Reial  decret  núm.  1690/1986  ,  de  11  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial
decret núm. 2612/1996, de 20 de desembre, en el seu article 81 manifesta que els
ajuntaments aprovaran la revisió del padró municipal amb referència a 1 de gener de
cada any, formalitzades les actuacions de l'exercici anterior. Els resultats numèrics de
la revisió anual seran enviats a l 'Institut Nacional d'Estadística (INE).
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Tercer. La Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general per a
l'Administració Local, de data 17 de novembre de 2005, publicada en el BOE núm.
280, de 23 de novembre de 2005, estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió
dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzant
les actuacions portades a terme al llarg de l'exercici anterior. Per això es consideraran
les variacions produïdes en el Padró del municipi que hagin estat remeses a l'Institut
Nacional d'Estadística en els fitxers d'intercanvi mensuals, així com el resultat de la
coordinació comunicada per aquest organisme als diferents fitxers mensuals fins al
mes de març .

Quart. El padró d'habitants des de l'última revisió padronal,  any 1996, és un padró
continu, en el qual es van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada
la xifra aprovada en el seu moment. Aquest padró requereix que la coincidència entre
les dades dels padrons municipals i la base de dades padronals de l'INE sigui el més
ajustada possible.

Cinquè. Després de finalitzada la coordinació de les variacions de l'any anterior, per
part de l'Ajuntament de Granollers, el nombre d'habitants que resulten de la revisió del
Padró, a 1 de gener de 2018 és de 61.049 habitants.

Es proposa a ple de la corporació

Primer. Aprovar provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de
gener  de  2018  de 61.049  habitants,  a  l'espera  de la  confirmació  oficial,  per  part
l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.

Segon. Trametre còpia del  padró d'habitants de Granollers  a 1 de gener de 2018
mitjançant  fitxer  facilitat  pels  Serveis  d'Informàtica  d'aquest  Ajuntament  amb  la
proposta  de  la  xifra  de  població  a  la  Delegació  Provincial  de  l'Institut  Nacional
d'Estadística. (INE).

Tercer. Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial
de Barcelona.

Alcalde: Només fer constar que és la xifra més alta d'habitants que hem tingut mai. És
la primera vegada que travessem 61.000 homes i dones, nens i nenes a la nostra
ciutat i, en tot cas, fer-ho constar. 

És evident que aquí no hi ha cap intervenció sol·licitada i tampoc votació. 

 

Aprovada per unanimitat

Alcalde: Passem al punt número sis en el qual es dóna compte de tres resolucions,
per tant, es dóna compte i no és un objecte de votació, relatives al Pla pressupostari i
la liquidació del pressupost del 2017 que correspon a l'Ajuntament i el Patronat del
Museu. Endavant senyora Secretària
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6.- Donar Compte de les resolucions d’alcaldia relatives al Pla Pressupostari, a 
la liquidació del Pressupost del 2017 que correspon a l’Ajuntament i al Patronat 
Municipal del Museu.

Donar  compte  de  la  Resolució  d’Alcaldia  E-1821/2018,  relatiu  a  aprovar  el  Pla
Pressupostari a Mig Termini pel període 2019-2021.

Requeriments de la normativa sobre estabilitat pressupostària (603)
 
Assumpte: Donar compte de la Resolució d’Alcaldia E-1821/2018, relatiu a aprovar el
Pla Pressupostari a Mig Termini pel període 2019-2021.
Número Expedient: 1/2018/603

Fets:

L'article  29  de la  Llei  Orgànica  2/2012,  de 27 d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat  financera  (LOEPSF),  estableix  que  les  Administracions  Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el que s'emmarcarà l'elaboració dels
seus  Pressupostos  anuals  i  a  través  del  qual  es  garantirà  una  programació
pressupostària  coherent  amb  els  objectius  d'estabilitat  pressupostària  i  de  deute
públic. Els plans pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:

a)  Els  objectius  d'estabilitat  pressupostària  i  deute  públic  de  les  respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte
la seva evolució tendencial.
c)  Els  principals  supòsits  en  els  quals  es  basen  les  esmentades  projeccions
d'ingressos i despeses.

L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions  de  subministrament  d'informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,
determina  l'obligació  de  remetre  anualment  abans  del  15  de  març  els  plans
pressupostaris  a  mig  termini  en  els  que  s'enquadrarà  l'elaboració  dels  seus
Pressupostos anuals.

La Subdirección General de Estudios y Financiación Local del Ministerio de Economía
y Hacienda, informa que l'òrgan competent per l'aprovació no és preceptivament el
Ple de la Corporació, però es considera necessari que se li doni compte. Així doncs,
cal procedir a l'aprovació per part de l'Alcalde del pla pressupostari del grup format per
l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents (Patronat del Museu Municipal,
Granollers Promocions SA, Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts
SA, entitat pública empresarial Granollers Mercat).

Resolc

Primer.- Aprovar  el  Pla  Pressupostari  pel  període 2019-2021 del  grup format  per
l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents (Patronat del Museu Municipal,
Granollers Promocions SA, Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts
SA, entitat pública empresarial Granollers Mercat), per aplicació de l'article 29 de la
Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera, conforme als termes següents:
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INGRESSOS Any 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021

Capítol 1 i 2 Impostos directes i indirectes 27.850.000,00 € 28.012.500,00 € 28.378.937,50 € 28.749.371,56 €

IBI 17.500.000,00 € 17.762.500,00 € 18.028.937,50 € 18.299.371,56 €

IAE 4.400.000,00 € 4.350.000,00 € 4.400.000,00 € 4.450.000,00 €

IVTM 3.450.000,00 € 3.400.000,00 € 3.450.000,00 € 3.500.000,00 €

IIVTNU 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 €

ICIO 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 €

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 17.500.000,00 € 17.675.000,00 € 17.851.750,00 € 18.030.267,50 €

Capítol 4 Transferències corrents 33.450.000,00 € 33.676.500,00 € 33.906.397,50 € 34.139.743,46 €

PMTE 15.100.000,00 € 15.326.500,00 € 15.556.397,50 € 15.789.743,46 €

Resta de transferències 18.350.000,00 € 18.350.000,00 € 18.350.000,00 € 18.350.000,00 €

Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.145.000,00 € 1.156.450,00 € 1.168.014,50 € 1.179.694,65 €

Capítol 6 Alienació d'inversions 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Capítol 7 Transferències de capital 1.980.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Capítol 8 Ingressos per ac&us financers 114.250,00 € 114.250,00 € 114.250,00 € 114.250,00 €

Capítol 9 Ingressos per passius financers 5.500.000,00 € 5.464.516,03 € 5.030.960,31 € 4.533.055,65 €

TOTAL INGRESSOS 87.639.250,00 € 87.099.216,03 € 87.450.309,81 € 87.746.382,82 €

DESPESES Any 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021

Capítol 1 Despeses de personal 35.500.000,00 € 36.298.750,00 € 37.024.725,00 € 37.765.219,50 €

Capítol 2 Desp. corrents en béns i serveis 25.300.000,00 € 25.553.000,00 € 25.808.530,00 € 26.066.615,30 €

Capítol 3 Despeses financeres 548.076,43 € 566.209,77 € 559.632,44 € 558.914,84 €

Capítol 4 Transferències corrents 9.500.000,00 € 9.595.000,00 € 9.690.950,00 € 9.787.859,50 €

Capítol 5 Fons de con&ngència 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Capítol 6 Inversions reals 11.000.000,00 € 8.507.490,23 € 8.221.262,06 € 7.920.468,03 €

Capítol 7 Transferències de capital 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Capítol 8 Despeses per ac&us financers 114.250,00 € 114.250,00 € 114.250,00 € 114.250,00 €

Aportacions patrimonials 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altres despeses en ac+us financers 114.250,00 € 114.250,00 € 114.250,00 € 114.250,00 €

Capítol 9 Despeses per passius financers 5.352.484,22 € 5.464.516,03 € 5.030.960,31 € 4.533.055,65 €

TOTAL DESPESES 87.404.810,65 € 87.099.216,03 € 87.450.309,81 € 87.746.382,82 €

Any 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021

Deute viu a 31/12 del grup 32.284.130,07 € 32.284.130,07 € 32.284.130,07 € 32.284.130,07 €

A curt termini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A llarg termini 32.284.130,07 € 32.284.130,07 € 32.284.130,07 € 32.284.130,07 €

Segon.- Remetre  la  informació  continguda  en  el  Pla  Pressupostari  al  Ministeri
d'Hisenda  i  Funció  Pública,  segons  el  que  estableix  l'article  6  de  l'Ordre
HAP/2105/2012,  d'1  d'octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.

Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió
que celebri.

Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia E-1916/2018, relatiu a aprovar la
liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2017
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Liquidació del pressupost (121)
 
Assumpte:  Donar  compte al  Ple de la  resolució d’Alcaldia E-1916/2018,  relatiu  a
aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2017

Número Expedient: 1/2018/121

Fets:

Vistos els documents que conformen la liquidació del pressupost 2017 corresponent a
l'Ajuntament de Granollers.

Atès l'informe de la Intervenció General.

Vista la necessitat, en aplicació del principi de prudència, de reduir la disponibilitat del
romanent de tresoreria per a despeses generals per la seva possible aplicació a les
finalitats següents:

- Reducció per devolució d'ingressos pendents (compte 4180): 245.729,64 €

- Reducció per factures pendents d'aplicació (compte 4130): 122.911,52 €

- Reservat  a  la  incorporació  de  romanents  de  crèdit  per  operacions  corrents:
1.650.000,00 €

- Reservat  a  la  incorporació  de  romanents  de  crèdit  per  operacions  de  capital:
4.751.005,97 €

- Reservat a la possible substitució de préstec pressupostat a l’exercici: 3.525.500,00€

(article 16.5 de les Bases d’Execució)

Fonaments de dret :
De conformitat  amb el  que preveuen  els  articles  191 a  193 bis  del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i les
Bases d'Execució del Pressupost General de 2017.

Resolc

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici
2017 amb tota la documentació que conforma l'expedient de liquidació i segons el
resum següent:
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Segon.- Considerar com a romanent de tresoreria disponible,  d'acord amb la part
dispositiva, l'import de 16.113.144,07 €:

Romanent de tresoreria per a despeses generals 26.408.291,20 €

- Reducció per devolució d'ingressos pendents (compte 4180): 245.729,64 €

- Reducció per factures pendents d'aplicació (compte 4130): 122.911,52 €

- Reservat  a  la  incorporació  de  romanents  de  crèdit  per  operacions  corrents:
1.650.000,00 €

- Reservat  a  la  incorporació  de  romanents  de  crèdit  per  operacions  de  capital:
4.751.005,97 €

- Reservat a la possible substitució de préstec pressupostat a l’exercici: 3.525.500,00 €

(article 16.5 de les Bases d’Execució)

Romanent de tresoreria disponible 16.113.144,07 €

Tercer.- Informar al Ple del resultat de l’aplicació del que s’estableix en l’article 193 bis
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, introduït per l’article segon de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, pel que fa a la
determinació dels drets de difícil o impossible recaptació corresponents a la liquidació
del pressupost 2017 de l’Ajuntament, d’acord al detall següent:

11 / 88



Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera
sessió que celebri, de conformitat amb l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia E-1917/2018, relatiu a aprovar la
liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu, exercici 2017

Liquidació del pressupost (121)
 
Assumpte:  Donar  compte al  Ple de la  resolució d’Alcaldia E-1917/2018,  relatiu  a
aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu, exercici 2017

Número Expedient: 2/2018/121

Fets:

Vistos els documents que conformen la liquidació del pressupost 2017 corresponent al
Patronat Municipal del Museu de Granollers.

Atès l'informe de la Intervenció General.

Vista la necessitat, en aplicació del principi de prudència, de reduir la disponibilitat del
romanent de tresoreria per a despeses generals per la seva possible aplicació a les
finalitats següents:

- Reducció per factures pendents d’aplicació (compte 4130): 4.360,16 €

- Reservat a la incorporació de romanents de crèdit per operacions corrent: 10.229,83 €

Fonaments de dret :
De conformitat  amb el  que preveuen  els  articles  191 a  193 bis  del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i les
Bases d'Execució del Pressupost General de 2017.

Resolc

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat  Municipal del Museu de
Granollers  corresponent  a l'exercici  2017 amb tota la  documentació que conforma
l'expedient de liquidació i segons el resum següent:
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Segon.- Considerar com a romanent de tresoreria disponible,  d'acord amb la part
dispositiva, l'import de 647.555,52 €:

Romanent de tresoreria per a despeses generals 662.145,51 €

- Reducció per factures pendents d’aplicació (compte 4130): 4.360,16 €

- Reservat a la incorporació de romanents de crèdit per operacions corrent: 10.229,83
€

Romanent de tresoreria disponible 647.555,52 €

Tercer.- Informar al Ple del resultat de l’aplicació del que s’estableix en l’article 193 bis
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, introduït per l’article segon de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, pel que fa a la
determinació dels drets de difícil o impossible recaptació corresponents a la liquidació
del pressupost 2017 del Patronat del Museu, d’acord al detall següent:
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Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera
sessió que celebri, de conformitat amb l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació el tinent d'alcalde d'Hisenda el senyor
Jordi Terrades. Endavant: 

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Avui el que estem presentant no és el resultat...   

Alcalde: Perdó, perdó 

(Persones assistents del públic criden, diverses vegades, la paraula dimissió.) 

Alcalde: Sis plau, sis plau. Demano que deixin que la sessió funcioni amb normalitat,
demano que la sessió pugui funcionar amb normalitat 

(crist per part de persones assistents del públic dient:  Injustícia, democràcia, ètica....) 

Alcalde: Si els hi sembla podem seguir la sessió..

(Persones assistent del públic: Ja ho veurem, potser no ens comportem).

Alcalde: Demano que no m'obliguin a prendre decisions que no tinc cap ganes de
prendre..

(protestes de persones assistents del públic ) 

Alcalde: Aquesta és una sessió del plenari de l'Ajuntament que hem de desenvolupar,
espero que amb respecte, per part de totes les persones. 

Alcalde: Senyor Terrades pot fer ús de la paraula: 

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. El resultat de la Liquidació del Pressupost de l'any
2017  que  avui  presentem  no  és  el  resultat  d'una  anualitat,  és  el  resultat  i  la
continuació d'una manera... 

Alcalde: Perdoni, perdó senyor Terrades. 

Estem aquí per parlar, si no podem parlar jo hauré de suspendre el Ple, i no en tinc
cap ganes i cap intenció. 

Demano que deixin desenvolupar la sessió perquè si no hauré de suspendre el Ple, i
no és bo per a ningú. Hi ha temes a debatre, hi ha temes a aprovar, hi ha ciutadans
que esperen també decisions d'aquest plenari,  per tant, jo els demano que deixin,
demano  que deixin desenvolupar el Ple sinó l'hauré de suspendre 
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(participació del públic assistent) 

Alcalde: Insisteixo que, o podem desenvolupar el Ple o l'hauré de suspendre, no en
tinc cap ganes de fer-ho,  però tenim, crec,  que tots els ciutadans i  ciutadanes de
Granollers  tenen  el  dret  que aquest  Ple  es  desenvolupi,  amb respecte.  Per  tant,
insisteixo i demano al senyor Terrades que torni, i demano a les persones que ens
acompanyen que respectin també el dret que té a intervenir. 

Endavant senyor Terrades:

Senyor Terrades: Bé, com els hi deia, aquest és el resultat de la continuació d'una
manera de gestionar l'Ajuntament que es basa en la prudència i en el rigor. 

En els darrers, l'any passat igual que els darrers sis exercicis, aquest Ajuntament per
voluntat del Plenari no ha pujat els impostos municipals perquè estaven, primer, amb
una situació de crisi  econòmica que va afectar  a les empreses de la  ciutat,  a les
famílies de la ciutat i, en un moment en que la situació econòmica sembla que ha
millorat, també es va decidir no augmentar la pressió fiscal, justament, per ajudar a les
famílies i a les empreses de la ciutat a consolidar aquesta recuperació econòmica,
atès que hi ha encara molts ciutadans i ciutadanes de Granollers, moltes famílies de
Granollers que encara tenen dificultats. 

Per tant no s'han pujat els impostos municipals però els resultats que presentem avui
en el Ple que donem compte, que els haurem d'aprovar després a finals de setembre
quan es consolidin aquests resultats a molts de les empreses municipals, porten a un
resultat positiu com en els darrers anys. Torno a dir, malgrat aquesta contenció en la
pressió fiscal. 

Primer,  d'agrair  en els tècnics i  tècniques de l'àrea d'Hisenda el  seu treball,  i  per
extensió, a tots els tècnics de la resta de regidories de l'Ajuntament. També en els
companys regidors i regidores del Govern de la ciutat, que han entès que havien de
fer aquest exercici de prudència i de contenció, de ben segur ja els hi puc assegurar
que tothom volia tirar endavant amb moltes més actuacions. 

Quins són els resultats que es presenten? El resultat  pressupostari de l'any 2016 és
un resultat  positiu  de  9.000.000 d'euros  que,  si,  a  més a  més aquí  hi  afegim el
romanent de tresoreria disponible per a noves actuacions l'Ajuntament, cal recordar,
torno a recordar que el romanent de tresoreria no és el resultat només d'un any, torno
a repetir, sinó que és la suma de la gestió dels darrers exercicis,tenim un romanent de
tresoreria, després dels ajustaments que s'han efectuat per part de la intervenció de
l'Ajuntament, al voltant dels 17.000.000 d'euros, que permet, doncs, mirar al futur de
l'Ajuntament des d'un punt de vista positiu amb optimisme i com ja hem parlat alguna
altra  vegada,  i  donat  també  l'actuació,  el  rendiment  dels  Padrons  municipals,
assegurar que en l'exercici 2019, el Govern de la ciutat seguirà proposant en el Ple de
la Corporació que l'augment dels impostos municipals, la pressió municipal torni a ser
zero, es a dir,  que no hi hagi augment de la fiscalitat  municipal.  I  malgrat això,  el
comportament o la recaptació de l'Ajuntament, per això es poden presentar aquests
números han estat positius, perquè es nota l'activitat o més activitat a la ciutat. 
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Per exemple, l'impost de béns immobles respecte al que teníem pressupostat a l'any
passat que era fruit  dels ingressos que ja hi havíem tingut a l'any 2016, doncs, el
comportament ha estat molt millor del que havíem previst, amb al voltant de 967.000
euros;  o  l'impost  de  plusvàlues  que  és  aquell  que  acaba  valorant  la  transmissió
d'immobles que es produeixen a la ciutat, en el mercat immobiliari, doncs també hi ha
hagut  un  rendiment  al  voltant  d'1.400.000  euros  superior  al  que  s'havia  previst.
Bàsicament perquè hi ha hagut operacions immobiliàries des d'aquest punt de vista en
els polígons industrials de la ciutat. A vegades ho comparem amb la disminució de la
xifra d'atur o amb l'increment de llocs de treball a la ciutat, aquí tenim una explicació
d'aquests temes.

També perquè hi ha hagut un increment de transferències corrents de l'Estat, de la
liquidació de l'Estat respecte a la nostra ciutat, de 951.000 euros més del que teníem
previst,  fruit  de  les  liquidacions  de  l'any  2015  i  també  de  l'evolució  positiva  dels
recursos  de  l'Estat  en  aquest  sentit.  Això  ens  porta  a  l'explicació  de  per  què  es
produeixen aquests resultats positius. 

Què  els  hi  proposarem  o  que  proposarem,  també  afegir  que  s'han  donat  dues
qüestions: Una, que és un major rendiment dels Padrons municipals, un increment
també de les transferències corrents de l'estat i una disminució de la càrrega financera
que l'Ajuntament té amb les entitats bancàries. 

Recordaran que en el debat que tenia de fa, aproximadament un any, respecte a la
liquidació del 2016, explicaven que una part del Romanent el destinaríem justament a
amortitzar part del deute que tenia l'Ajuntament de Granollers amb algunes entitats
bancàries perquè n'hi  havien  alguns crèdits que estaven fora de mercat.  Això ha
comportat, o va comportar a final d'any que, la part de recursos públics que havíem de
destinar a pagar interessos a alguna entitat financera ha disminuït respecte el que
teníem  previst.  De  fet,  ha  hagut  una  disminució  de  la  càrrega  financera  de
l'Ajuntament del voltant d'un 40% respecte a l'exercici anterior. 

Els resultats del Museu també han estat positius en aquest sentit. Hi ha un Romanent
positiu del voltant de 641.000 euros.

Què proposem destinar una part d'aquest Romanent positiu de l'Ajuntament:

Una part l'haurem de destinar a fer front als acords que els sindicats i el Govern de
l'Estat han arribat respecte a la remuneració dels treballadors públics. 

Nosaltres,  vostès  saben  que  havíem  en  el  fons  de  contingència,  havíem  decidit
reservar  una partida per  aquesta previsió  d'augment  dels  salaris  dels  treballadors
públics, al final aquest increment serà superior al que havíem previst en el fons de
contingència i, per tant, els hi proposarem que una part del romanent vagi justament a
poder pagar aquest increment salarial dels treballadors públics. 

També una reserva pressupostària per si els sindicats que representen a les policies
locals també arriben a un acord, que sembla ser que sí, per tal d'avançar l'edat de
jubilació  del  policies  locals;  i  aquí  haurem  de  fer  front  a  un  increment  de  les
cotitzacions de seguretat social perquè es pugui produir aquest efecte i, per tant, això
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tindrà també un impacte sobre els comptes municipals del 2018 que no havíem previst
en el seu inici. 

Proposarem que una part també es destini o bé a l'amortització d'algun dels crèdits
vius  amb algun  interès  un pèl  alt  respecte  a  les  condicions  de mercat  actual  de
l'Ajuntament  o  bé part  a  finançar  i,  per  tant,  no  demanar  a  crèdit  de les  entitats
financeres per poder finançar el Pressupost d'inversions d'enguany. 

Quin és l'objectiu, doncs, que l'impacte sobre la despesa corrent del 2019 i del 2020,
on  hi  hauran  uns  increments  salarials  dels  treballadors  públics  municipals,  fruit
d'aquest  acord que han arribat  els  sindicats  amb el  Govern de l'Estat,  tindran un
impacte sobre la despesa corrent i com que tenim la voluntat de no augmentar la
pressió fiscal, algun «tipo», diguem, de  baixar la pressió sobre els recursos ordinaris,
farem.

I  després,  avançar  inversió.  Inversió  que  teníem  prevista  per  l'any  2019  que
l'avançarem en aquest exercici. Alguna idea tenim, però vostès saben que entremig  hi
ha  una qüestió,  que en aquest  Ajuntament  ha  apostat  que són els  Pressupostos
Participatius i probablement algunes de les propostes, que puguin sorgir, o que estan
presentades o proposades en els Pressupostos Participatius si no surten guanyadores
del procés de votacions, algunes estaven en cartera del regidor d'obres i serveis i, per
tant, es podrien incorporar en aquest avançament d'inversió de l'any 2016. 

I també dotar aquelles apostes estratègiques que el Govern de la ciutat havia fet i que
havia presentat en aquest Plenari, per exemple el Pla d'habitatge. Seguirem amb les
propostes  d'adquisició   d'habitatge  a  la  ciutat  per  poder-lo  destinar  a  lloguer
assequible, ja no m'agrada dir social, assequible en funció de les necessitats de cada
una de les famílies que puguin accedir en aquests habitatges. 

I  també propostes estratègiques que la  regidora de Processos estratègics ens ha
plantejat,  com és l'ajut  a  joves titulats  universitaris  perquè puguin tenir  la  primera
oportunitat d'accedir a un lloc de feina i  alguns altres compromisos que en el seu
moment també havíem arribat amb el PDeCAT, o algunes de les propostes que no
eren compromisos allò ferms, però que sí que els havia recollit el Govern respecte les
qüestions dels doctorands industrials. 

I també a l'acord que també havíem arribat, amb algun altre grup municipal, de seguir
disposant  de  recursos  pressupostaris  per  fer  promoció  de  la  nostra  ciutat.  No
promoció per promoció, sinó promoció amb uns objectius determinats, que és posar
encara  més la  nostra  ciutat  en  el  mapa  per  captar  esdeveniments,  o  per  captar
inversions o per captar empreses a la nostra ciutat. 

En  definitiva, aquest és el resultat de l'execució pressupostària de l'anterior exercici
pressupostari  del  2017.  Resultats  positius,  malgrat  encara  estem  amb  una  certa
dificultat econòmica, els hi torno a repetir que no és el resultat d'una anualitat, que és
el resultat i la continuació d'una bona feina feta pels serveis tècnics municipals, per la
regidoria  d'Hisenda,  la  regidora que em va precedir  a  mi  i  per la  feina també de
contenció  que  han entès  tots  els  tècnics  municipals  i  els  regidors  i  regidores  de
l'Ajuntament.   

17 / 88



Alcalde:  Moltes  gràcies.  No  hi  ha  anunciades  intervencions,  per  tant,  estem
assabentats  pels  resultats  que  ha  plantejat  el  tinent  d'alcalde  i  també  del  Pla
pressupostari, liquidació del Pressupost  del Patronat  Municipal del Museu. 

L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL

7.-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.

 
Assumpte
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.

Expedient  4/2018/45

Fets

Primer.- El Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió celebrada en data 29 de juliol
de 1971 va aprovar el contracte de Gestió de Servei Públic ,  pel servei municipal de
subministrament d'aigua a Granollers, que comprenia la construcció de la xarxa de
distribució  i  l'explotació  del  subministrament,  entre  l'Ajuntament  de  Granollers  i  la
companyia mercantil SOREA, el qual va ser formalitzat en escriptura pública, atorgada
davant el Notari de Granollers, Sr. Francisco Longo Sanz, el 27 d'octubre de 1971
Atès  que és un contracte  que va  entrar  en  vigor  l'any 1971,  i  li  es  d'aplicació la
normativa anterior d'acord amb els règims transitoris de les diferents legislacions , que
indiquen que aquells contractes adjudicats abans de l'entrada en vigor de la Llei  , es
regiran  per  la  normativa  anterior,  en  aquest  cas  pel  Reglament  General  de
Contractació de l'Estat, aprovat pel Decret 3410/1975 de 25 de novembre.

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

Segon.- Al llarg de la concessió l’Ajuntament de Granollers i SOREA han convingut
diferents modificacions contractuals en execució d’obres i altres inversions:
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� En sessió celebrada el 29 de setembre de 1975, L’Ajuntament Ple va acordar
atribuir a SOREA el finançament de les obres de captació, conducció, elevació i
dipòsit del cabal d’aigües procedents del Ter.

� Per  conveni  formalitzat  el  23  de  novembre  de  1992  i  ratificat  per  acord  de
l’Ajuntament Ple de 14 de desembre de l’any següent, es va acordar que SOREA
es faria càrrec del finançament de l’import  no subvencionat,  corresponent a la
construcció d’un nou dipòsit de 8.000 m3.

� Mitjançant  conveni  formalitzat  el  14  de maig  de 1993,  SOREA va assumir  el
finançament de l’adquisició dels terrenys i els drets per fer efectiva la subrogació
de l’Ajuntament en l’aprofitament d’aigües de titularitat de Roca Umbert, S.A: per
un import de 35 milions de pessetes (210.354,24 €). 

� El  31  de  juliol  de  2012,el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Granollers  va  aprovar  la
modificació del contracte ,mitjançant la  incorporació d'una addenda, per tal  de
mantenir  l'equilibri  concessional  ,  per l'aplicació  del  nou règim tarifari  i  el  nou
contracte  de  preus  d'inversió:  entre  altres,  va  suposar  la  modificació  de
l’estructura tarifaria de costos del servei i l’actualització dels preus d’obra de les
inversions i de les escomeses i comptadors, la supressió de la dotació del fons de
reversió,  passant l’import  acumulat  per  aquest  concepte al  fons d’amortització
tècnica, i la modificació de la retribució del concessionari del 10% al 14% sobre
les despeses d’explotació, excloses les despeses per compra d’aigua. 

Tercer.- El darrer estudi complet per a la revisió de tarifes del Servei es va realitzar el
maig de 2012,  essent  les  tarifes resultants  aprovades pel  Ple  de  l’Ajuntament  de
Granollers en la sessió de 31 de juliol de 2012, en aplicació del procediment establert
al Decret 339/2001 de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat per
a  l'actualització  dels  preus  i  les  tarifes.  Aquest  decret  desenvolupa  la  disposició
addicional primera del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental
dels  preus  autoritzats  i  comunicats  pel  subministrament  d’aigua  i  altres  serveis
públics.  Es  podien  acollir  a  aquest  procediment  simplificat  com  a  empresa
subministradora o prestadora del servei, si en l’exercici corresponent era suficient un
augment  de  preus  o  tarifes  igual  o  inferior  al  percentatge  aprovat  per  mantenir
l’equilibri econòmic del servei.  

Quart.- Posteriorment,  arran  l’entrada  en  vigor  de  les  noves  tarifes  d’Aigües  Ter
Llobregat a partir de l’1 de novembre de 2012. SOREA va tramitar un nou expedient
amb aquesta única repercussió que representava un 26,61% d’augment respecte del
cost per m3 facturat des de la darrera modificació de tarifes, aprovades pel Ple de
l’Ajuntament  de  26  de  maig  de  2009  i  tramitada  per  la  Comissió  de  Preus  de
Catalunya a partir del 28 de juliol de 2009. 

Aquestes noves tarifes van ser aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en
la sessió de 26 d’octubre de 2012 i van donar lloc a les tarifes actualment vigents.

Cinquè.- L’Ajuntament, per Resolució d'Alcaldia de data 7 de desembre de 2012, va
aprovar Interposar recurs d'alçada davant el Conseller d'Empresa i Ocupació contra la
decisió de la Comissió de Preus de Catalunya relativa a autoritzar la proposta de
SOREA d'increment de tarifes del servei de subministrament d'aigua potable a partir
de l'1 de novembre de 2012.

Sisè.- El mateix mes de desembre de 2012, l’Ajuntament Ple resta assabentat  de
l’autorització a SOREA per part de la Comissió de Preus de Catalunya per tal que
incrementi les tarifes i ratifica la resolució d’alcaldia de data 7 de desembre de 2012
relativa a interposar recurs. 
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Setè.- En  data  12  de  novembre,  l’Ajuntament  va  rebre  notificació  d'Aigües  Ter-
Llobregat  que  comunicava  un  nou  increment  a  partir  de  l’1  de  gener  de  2013
quantificat  en  un  13,48%.  Aquest  increment  estava  afectat  d’un  nou  coeficient
anomenat  “d’aplanament”  que,  segons  previsions,  reduïa  l’increment  nominal  del
13,48 per cent a un d’efectiu del 4,25 per cent.

Vuitè.- L’Ajuntament  de  Granollers,  en  exercici  de  les  seves  competències  de
fiscalització  i  control  de  l’activitat  del  concessionari,  l’any  2014  va  encarregar  a
l’empresa Uniaudit Oliver Camps S.L., la realització d’un informe de fiscalització de
determinats aspectes del  compte de pèrdues i  guanys corresponents als  exercicis
2012 i 2013 de l’empresa SOREA i de l’estudi presentat pel concessionari, pel qual
sol·licitava l’actualització de les tarifes vigents del servei.

Les conclusions del treball van proporcionar a l’Ajuntament informació per valorar la
proposta  d’actualització  de  tarifes  presentada  així  com  els  criteris  i  pràctiques
comptables i de gestió que donaven lloc a algunes limitacions que impossibilitaven
l’aplicació dels procediments d’auditoria necessaris per obtenir evidències suficients
de la raonabilitat i efectivitat de les despeses recollides en els comptes. 

En conseqüència es van iniciar un seguit d’accions per part de l’Ajuntament conduents
a l’esmena i correcció de les deficiències observades i a l’augment de la transparència
de la  gestió  econòmica per part  de l’empresa concessionària i  va quedar aturada
l’actualització de tarifes que SOREA havia sol·licitat. 

En tot  el  procés  de revisió  i  anàlisi,  des  de l’informe de fiscalització  efectuat  per
Uniaudit  respecte als comptes de pèrdues i  guanys del  2012 i  2013, l’anàlisi  dels
comptes  del  2015  i  l’informe  de  l’auditor  extern  presentat  per  SOREA  el  2017,
sorgeixen altres aspectes objecte de discrepància entre l’Ajuntament de Granollers i
SOREA. Es tracta d’aspectes que donen lloc a diferents però legítimes interpretacions
o qüestions que, tot haver-hi consens entre les parts, no queden recollides de manera
explícita en el contracte vigent, de manera que requereixen un acord entre les parts.
Fins  i  tot,  sorgeixen  discrepàncies  sobre  aspectes  que,  tot  i  estar  explícitament
detallades  al  contracte  o  a  l’addenda  econòmica  vigent,  es  considera  important
modificar encara que són considerats de difícil  assumpció per part d’alguna de les
dues parts o per part d’ambdues.

Sorgeix doncs en aquesta fase la necessitat de plantejar un acord, pel procediment
específic  que  s’escaigui,  que  permeti  identificar  i  convenir  algunes  mesures  i
modificacions de caràcter econòmic i comptable. Un conveni transaccional que pugui
evitar  un conflicte jurídic  que les dues parts entenen perjudicial  per als respectius
interessos i per la correcta prestació del servei. 

Novè.- Després d’un procés d’anàlisi conjunt s’arriba a la proposta de conveni que es
porta a aprovació i que ambdues parts veuen viable reflectir en els termes i imports
següents:

a. Compensació a favor de l’Ajuntament de 1.658.454,45 euros corresponents a la
repercussió realitzada sobre tarifes per l’actualització del valor de l’immobilitzat,
exposat a l’apartat anterior.

b. Compensació al concessionari per import d’1.011.646,48 euros, corresponents
al dèficit que ha ocasionat al concessionari no haver traslladat a tarifes el cost
efectiu de compra d’aigua en alta entre els anys 2013- 2017.  
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c. Compensació a SOREA pel cost de les inversions efectuades per SOREA entre
els anys 2012 a 2015,  que no han estat repercutides en tarifes. El valor total de
les inversions, com s’ha detallat anteriorment, suma 933.418,97 €.

d. Tenint en compte que l’import resultant de la compensació a SOREA pel déficit
provocat per la compra d’aigua i pel cost de les inversions no repercutides en
tarifes  suma un total  de  1.945.065,45  euros  i  que  la  voluntat  és  assolir  un
equilibri  entre  les  reclamacions  pendents  de  les  parts,  SOREA  accepta
renunciar a la quantitat de 286.611 euros, aplicats al concepte de dèficit  per
compra d’aigua, el que representa un 28,3% del cost total suportat per aquest
concepte.

e. Altres  elements  que  també  s’inclouen  en  conveni  però  en  aquest  cas,  es
reflecteixen en el  pressupost  de despeses d’explotació del  servei  i,  per tant,
incideixen en la proposta d’augment de les tarifes en un 2,63% respecte a les
vigents, són:

• En  consonància  amb  l’acord  de  compensació  per  la  revalorització  dels
actius, s’efectuen dos ajustos a la baixa :

i. D’una banda la rebaixa de l’import   de la despesa anual per
l’amortització  tècnica  de  l’immobilitzat.  En  estudis  de  tarifes
futurs,  any  2018  i  successius,  fins  a  la  finalització  de  la
concessió, l’import corresponent a les amortitzacions tècniques
haurà de ser ajustat a la baixa per un import total de 258 m €,
situant-lo en 288 m €.  Prenent en consideració que la vida útil
restant  de la  concessió a 31 de desembre de 2017  era de
1.396 dies (finalitza el 27 d’octubre de 2021),  l’ajustament de la
despesa  per  amortitzacions  als  efectes  de  la  tarifa  seria  de
67.527,31 € anuals (55.686,91 € l’any 2021). 

ii. D’altra banda, la rebaixa de la retribució financera per import de
5.569,39€/ any, perquè no es contempla dins la base de càlcul
el  valor  corresponent  a  la  revalorització  d’actius.  En
conseqüència  les  tarifes  necessàries  per  a  assolir  l’equilibri
econòmic de l’explotació és inferior a la que hauria estar de no
haver realitzat aquests ajustos.

• S’acorda una modificació en el període d’amortització dels actius adscrits al
servei que no revertiran a l’Ajuntament al termini de la concessió, ajustant-la
a la seva vida útil i no als anys restants de concessió.

• Es manté la  retribució per  la gestió  a l’empresa concessionària,  tal  com
recull el contracte i l’addenda econòmica vigent.  En concret, la retribució
seria de 360,5 m €, equivalent al 7,9% dels ingressos a tarifa. D’aquests,
corresponen a la retribució del 6% sobre el cost de compra d’aigua un total
de  132 m €  i  a  la  retribució  del  14% sobre  les  despeses  d’explotació,
descomptades les generades per compra d’aigua, un total de 228 m euros. 

• S’ajusta a la baixa el cànon concessional per tal de no haver d’augmentar
les tarifes per sobre del 3%. L’ingrés en concepte de cànon passaria a 220
m € (4,8% sobre els ingressos a tarifa). Aquesta baixa per a l’Ajuntament
suposa  una  caiguda  en  el  pressupost  d’ingressos  anual  per  aquest
concepte de l’ordre del 22% respecte a l’actual (281,3 m €).  

• Es requereix major eficiència al concessionari per tal de reduir els costos
del  servei,  i  poder  mantenir  l’augment  de  tarifes  sense  superar  el  3%.
Aquestes mesures permeten ajustar a la baixa el pressupost de les partides
de  manteniment  (-49,2  m  €),  de  transports  (-7,4  m  €)  i  les  despeses
generals (- 68.9 m €), fent una reducció total de 125.590 euros l’any 2018. 

• En  relació  a  l’ajustament  d’aquestes  darreres  partides,  destacar  que
aquesta racionalització en cap cas pot incidir negativament en la prestació
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del  servei  de  manteniment  que  precisi  la  concessió,  propera  a  la  seva
finalització (2021). Segons l’addenda al contracte aprobada per l’Ajuntament
l’any  2012,  hi  ha  una  dotació  extraordinària  anual  per  manteniment
preventiu de 110 m €. El conveni que se signa especifica que les despeses
de manteniment mínimes del servei seran de 311 m €, però que en cas què
calgui  efectuar  despesa  addicional  de  manteniment  preventiu,  el
concessionari  l’haurà  d’assumir  pel  seu  compte  i  risc,  renunciant-ne  a
qualsevol reclamació per aquest concepte.
Quan  als  ajustos  que  s’han  efectuat  i  que  configuren  la  proposta  de
pressupost i de tarifes que es porta a aprovació juntament amb el conveni,
cal tenir present que es calculen a partir dels imports de la proposta inicial
presentada per SOREA el febrer del 2016 que justificava la seva sol·licitud
d’augment del 10,4% de les tarifes. 

f. D’acord amb els punts anteriors, aprovar la proposta de tarifes per a 2018, que
serà vigent fins a la finalització del contracte sense revisió de preus, llevat que
es produeixi un augment del cost d’adquisició de l’aigua que faci necessària la
revisió d’aquestes.

Desè.- Les dades de l’estudi de tarifes reflecteixen els condicionaments econòmics
que  concorren  en  la  prestació  del  servei.  A  causa  dels  increments  soferts  i  als
previstos en els preus unitaris dels factors productius que intervenen en la composició
de la tarifa del Servei, principalment el cost de la compra d’aigua a ATLL corresponent
als  anys  2013  a  2016  que  han  tingut  un  increment  acumulat  del  12,68%
aproximadament i que no ha estat traslladat a les tarifes i la davallada del consum
dels darrers anys, s’altera l’equilibri  econòmic entre ingressos recaptats i despeses
originades en la prestació, provocant la necessària revisió de tarifes.
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Resum de Despeses i Ingressos
Les dades corresponen als costos i ingressos del darrer període anual de referència
(2015) i al previst per al període juliol de 2016 a juny 2017, data de l’estudi complet
presentat per SOREA el febrer del 2016 i de l’inici dels treballs de revisió i negociació.
Aquest  fet  ha de tenir-se en consideració en realitzar  l’anàlisi  de l’evolució  de les
despeses  i  dels  ingressos  de  la  taula  anterior,  amb l’evolució  dels  mateixos  que
resulten si considerem les dades del darrer estudi de tarifes complet redactat el maig
de 2012, base per al càlcul de les tarifes vigents en l’actualitat. Així, per exemple, en
la  despesa  de  personal  es  va  aplicar  un  pla  de  millora  de  la  productivitat  amb
posterioritat a l’estudi complet tramitat el 2012, ja operatiu l’any 2015 que va permetre
una important reducció de costos. Des dels 810,6 m € de l’any 2012 als 666,8 m € del
2015 i als 673,5 € previstos a la proposta de tarifes que es porta a aprovació. 

Tenint en compte que el total de despeses incloses al càlcul de la tarifa de la proposta
de conveni suma 4.305.783 euros/ any, la tarifa mitjana resultant d’aquest estudi és
d’1,1403 €/m3; obtinguda de dividir la totalitat de les despeses previstes a realitzar en
la  prestació  del  servei  de  subministrament  d’aigua potable (4.305.783 €/any),  una
vegada  descomptats  els  ingressos  previstos  a  percebre  pels  drets  de  connexió,
conservació de comptadors i d’altres, pel cabal previst a facturar a Granollers, i que és
de 3.776.000 m3/any. 

Aquesta tarifa mitjana representa un increment real de 0,0292 €/m3, un 2,63% sobre
la tarifa mitjana actualment vigent, 1,1111 €/m3.

D’acord amb aquestes dades, el règim d’aplicació de tarifes vigent i el proposat al
conveni, és el següent:
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Període referència Proposta conveni

(€/any) (€/any)

(1)Personal 666.79 673.46

(2) Energia elèctrica 12.30 12.67

(3) Compra d'aigua 2.199.290 2.187.862

(4) (5) Materials conservació i treballs tercers 408.03 313.06

(6) Tractament 16.44 17.69

(7) Transports 52.658 45.41

(8) Impostos i taxes 320.91 263.68

(9) Administratives 555.13 322.971

(10) Subtotal 4.231.580 3.836.828

(11) Despeses extraordinàries 0 0

(13) Financeres 0 0

(14) Fons de reposició i Amortització tècnica 379.95 288.89

(15) Fons de reversió 0 0

(16) Retribució 488.12 394.47

(17) Total despeses 5.099.658 4.520.205

(18) Ingressos no tarifaris - -

(19) Total despeses a tarifa 4.894.988 4.305.783

(20) Ingressos tarifaris reals i previstos 4.173.916 4.305.821

Proposta conveni

Despeses a tarifa 4.305.783 € / any

Cabal facturat 3.776.000 m3 / any

Tarifa mitjana  equilibri econòmic 1,1403 € / m3



Tarifes de venda d’aigua

Quota fixa de servei

Per cada 1000 l/dia contractats o fracció

Tarifa social 2,5 €/mes 1,29 €/mes

Resta d'usuaris 2,5 €/mes 2,57 €/mes

Preu del subministrament

Ús domès6c

Tarifa social 0,6056 0,3108

0,6056 0,6215

0,8342 0,8561

1,0004 1,0267

1,2706 1,3040

Ús industrial 0,6215

0,9535 0,9824

0,9885 1,0186

Ús municipal 0,1826 0,1874

Ús contra incendis (cabal previst per a proves)

Industrials 0,9535 0,9824

Municipals 0,1826 0,1874

Tarifa
vigent

Tarifa
Conveni

(€/m3) (€/m3)

Fins a 10 m3/uc/mes

De 10 a 20 m3/uc/mes

De 20 a 30 m3/uc/mes

Excés de 30 m3/uc/mes

Fins a 833 m3/uc/mes

Excés de 833 m3/uc/mes

Onzè.- Amb  l’objectiu  d’afavorir  els  usuaris  amb  escassos  recursos  econòmics,
aquesta  proposta  recull  l’aplicació  d’una  tarifa  social per  aquells  que  tinguin
reconeguda per  part  de  l’ACA la  tarifa  social  del  Cànon de l’Aigua,  així  com per
aquells  que  consideri  l’Àrea  de  Benestar  Social  de  l’Ajuntament  de  Granollers.
Aquesta tarifa consistiria en un descompte del 50% en el preu de la quota de servei i
del  1r  bloc  de  consum domèstic.  Aquesta  nova  tarifa  afectaria  actualment  a  186
usuaris amb reconeixement de l’ACA més els que es proposi des de Benestar Social
de l’Ajuntament. 

S’afegeix també una tarifa per les fuites d’aigua. Un cop verificada l’existència d’una
fuita s’aplicarà el preu del primer bloc de tarifes al consum que excedeixi del volum
mig facturat en el mateix període dels dos anys anteriors, sempre i quan no s’hagi
produït cap altre fuita en aquest interval de temps. 

Dotzè.- Pel que fa a la conservació de comptadors i  als drets de connexió, la proposta de
tarifes resultant seria: 

Tarifa vigent Proposta conveni
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Tretzè.- En el decurs de la preparació i tramitació de la proposta de tarifes per al 2018
i del redactat de la proposta de conveni que s’ha exposat al llarg del present informe,
el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 de desembre de
2017 va prendre l’acord de modificar les tarifes de subministrament en alta d’ATLL a
partir  de l’1 de gener de 2018, aplicant un increment de l’11,88% sobre les tarifes
vigents.

Donat que les tarifes entraven en vigor de manera immediata, quatre dies d’ençà de la
seva aprovació  i  que  la  demora en l’aplicació  d’unes  noves  tarifes  pel  servei  de
Granollers genera un desequilibri econòmic des del moment en què s’hagi de realitzar
la primera compra d’aigua, es va procedir a realitzar immediatament l’estudi de tarifes
pel servei de distribució en baixa que resultarien amb l’augment de preus d’ATLL, de
manera  que  es  pogués  plantejar  a  l’Ajuntament  en  Ple  una  única  proposta  que
abordés  les  dues  casuístiques:  els  elements  essencials  de  l’acord  assolit  entre
ambdues parts i alhora la nova situació sobrevinguda per l’augment de preu per la
compra d’aigua.   

No  obstant  això,  el  20  de  febrer  la  sentència  269/2018  de  la  Sala  Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem va ratificar la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que anul·lava l’acord d’adjudicació del contracte de gestió del
servei  de  proveïment  d’aigua  en  alta  Ter-Llobregat,  desestimant  els  recursos
presentats per ATLL, concessionària de la Generalitat de Catalunya i per ACCIONA
Agua, S.A.

Davant aquesta situació de caràcter  excepcional  i  de la incertesa dels canvis que
puguin suposar les mesures a adoptar per part de la Generalitat de Catalunya en
ordre  a  l’execució  de  la  sentència,  així  com  de  les  mesures  legals  que  puguin
emprendre els interessats, l’Ajuntament de Granollers considera important no demorar
el tràmit d’aprovació del conveni transaccional i l’aplicació de les tarifes vinculades a
aquest (2,63%). 
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b)  Conservació de comptadors

Diàmetre comptadors

   Fins a 13 mm 0,46 €/mes 0,49 €/mes

   De 15 mm 0,48 " 0,49 "

   De 20 mm 0,56 " 0,58 "

   De 25 mm 0,69 " 0,72 "

   De 30 mm 0,89 " 0,93 "

   De 40 mm 1,24 " 1,29 "

   De més de 40 mm 2,81 " 2,92 "

c)  Drets de connexió a abonar pels promotors de nous edificis 

Diàmetre comptadors

   Fins a 13 mm 130,32 € 135,53 €

   De 15 mm 182,22 " 189,51 "

   De 20 mm 303,48 " 315,62 "

   De 25 mm 424,73 " 441,72 "

   De 30 mm 606,95 " 631,23 "

   De 40 mm 1.214,58 " 1.263,16 "

   De 50 mm 1.822,23 " 1.895,12 "



Catorzè: El 12 de febrer de 2018, amb codi de registre  2018005342  , SOREA va
presentar  una única  sol·licitud  de tarifes que incloïa l’augment  vinculat  al  conveni
transaccional (2,63%) i l’augment derivat de l’increment de tarifes de subministrament
en alta  aprovat  per  Aigües  Ter  Llobregat.  SOREA presenta  com a documentació
justificativa la  memòria i  estudi  tècnic econòmic complet  per  a la  determinació de
tarifes del servei  (ANNEX 7) que són les que es porten a aprovació i una memòria
complementària a l’estudi complet, que recull les despeses addicionals que suposa
l’augment dels preus d’ATLL per 2018 i les tarifes corresponents, que es descarten
pels motius exposats al punt tretzè.

Fonaments de dret

1.  Contracte  pel  servei  municipal  de  subministrament  d'aigua  a  Granollers,  que
compren la construcció de la xarxa de distribució i l'explotació del subministrament, el
qual va ser formalitzat en escriptura pública, atorgada davant el Notari de Granollers,
Sr. Francisco Longo Sanz, el 27 d'octubre de 1971.
2.  Disposició transitòria  primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, en quan a la
normativa aplicable als contractes iniciats per la normativa anterior.
3.  EL  DECRET  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  del
patrimoni dels ens locals que en el seu article 172 diu de forma literal:
 Article 172

Els  ens  locals  no  es  poden  avenir  a  les  demandes  judicials,  fer
transaccions sobre els seus béns o drets, ni sotmetre a arbitratge les
conteses que se suscitin sobre aquest si no és mitjançant acord del ple
adoptat  per  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la
corporació.

4.  Vist  l'article  86 de la Llei  39/2015, d’1  d’octubre,  del  procediment administratiu
comú de les administracions públiques,  que regula la terminació convencional dels
procediments
5. Vist els articles 36 i ss de la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regula la figura dels convenis.

ES PROPOSA A PLE DE LA CORPORACIÓ

Primer.- 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 d'acord amb els  fets  i  fonaments de dret  invocats,  i  que es
transcriu tot seguit:

CONVENI TRANSACCIONAL ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
I SOREA PER A LA RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES EN RELACIÓ AL
CONTRACTE  DE  GESTIÓ  DEL  SERVEI  D'ABASTAMENT  D'AIGUA
POTABLE
A la ciutat de Granollers, _______

REUNITS

D'una  part ,  el  Sr.  Josep  Mayoral  i  Antigas,  Alcalde  de  l 'Ajuntament  de
Granol lers,  degudament  assist it  per  la  Secretàr ia  General  d'aquesta
corporació,  la  Sra.  Catal ina  Victory  Molné,  qui  dóna fe d'aquest  acte en
virtut  del  que estableix l'art icle  1.1,a)  del Reial  decret  1174/1987, de 18
de setembre de Règim Jurídic dels Funcionaris d'Habil i tació Nacional.
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I  de  l 'a ltra,  el  Sr.  Ramón  Albareda  Roca,  amb  NIF  38.478.653-K  i  amb
domici l i  professional  a  l 'avinguda  Via  Augusta  15-25,  pl  4a  B2  despatx
3-9  (parc  empresarial  22@Sant  Cugat),  del  municipi  de  Sant  Cugat  del
Vallès,  en  la  seva  quali tat  de  director  de  concessions,  segons
apoderament  suf ic ient  que així  consta en escr iptura pública  atorgada el
2 de maig de 2016, davant la  Notaria  de Barcelona,  la Sra.  Maria Isabel
Gabarró Miquel,  amb protocol 1033 en nom de Sorea Sociedad Regional
de  Abastecimiento  de  Agua  SAU,  d'ara  endavant  Sorea,  domici l iada  al
passeig  de  la  Zona  Franca  48  de  Barcelona,  degudament  inscr ita  al
Registre Mercanti l  de Barcelona i amb CIF número A-08146367.
Les  parts  es  reconeixen  mútua i  recíprocament  la  capacitat  per  atorgar
aquest acte i actuant en representació que els correspon, 

MANIFESTEN

I.-  Que  SOREA  és  concessionàr ia  del  servei  municipal  d'abastament
d'aigua  potable  de  Granollers  segons  acord  d'adjudicació  definit iva  de
l'Ajuntament de Granol lers en sessió plenària de 29 de jul io l  de 1971.

II .-  Que  en  compliment  del  referit  acord  plenar i,  l 'Ajuntament  de
Granol lers  i  Sorea  van  formalitzar  un  contracte  de  concessió  en
escr iptura  públ ica  atorgada  davant  de  Notari  de  Granollers,  el  Sr.
Francisco Longo Sanz,  el 27 d'octubre de 1971.

L'objecte  d'aquest  contracte  és  l 'abastament  d'aigua  a  la  població  amb
els  cabals  provinents  de  la  portada  d'aigües  del  r iu  Ter,  així  com
l'execució de l 'explotació de la xarxa de distr ibució corresponent.

Conforme  preveu  la  clàusula  tercera  de  les  bases  o  "pliego  de
condiciones  económicas  y  jurídicas  del  concurso  para  la  concesión  del
servicio  municipal  de  agua  a  Granollers,  con  el  caudal  de  aguas
procedentes  del  r ío  Ter  y  que  conprende  la  construcción  de  la  red  de
distr ibución  y  la  explotación  del  abastecimiento"  que  es  va  unir  a
l 'escriptura d'atorgament  del  contracte,  el  termini  de la  concessió  és de
50  anys,  començant-se  a  computar  des  de  la  data  de  l 'atorgament  de
l'escriptura,  i  per  tant  la  concessió  de  l 'Ajuntament  de  Granollers  a
SOREA f inalitza el 27 d'octubre de 2021.

II I .-  Des  de  l 'any  1971,  SOREA,  en  la  seva  condició  de  concessionària
garanteix  al  municipi  de  Granollers  un  servei  adaptat  a  les  necessitats
locals  i ,  alhora,  assegura  mil lor  la  solució  tècnica,  la  innovació  i  la
capacitat  necessària  per  a  la  correcta  gestió  que  el  servei  té
encomanat.

IV.-  Al  l larg  de  la  concessió,  l 'Ajuntament  de  Granol lers  i  Sorea  han
convingut  diferents  modif icacions  contractuals  en  l 'execució  d'obres  i
alt res inversions:
- En sessió celebrada el 29 de setembre de 1975, el  Ple de l 'Ajuntament
de  Granollers  va  acordar  atr ibuir  a  Sorea  el  f inançament  de  les  obres
de  captació,  conducció,  elevació  i  dipòsit  de  cabal  d 'aigües  procedents
del Ter.
- Per conveni formalitzat el  23 de novembre de 1992 i  rat if icat per acord
del  Ple  de  l 'Ajuntament  de  Granollers  de  14  de  desembre  del  mateix
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any, es va acordar que Sorea es faria càrrec del f inançament de l ' import
no  subvencionat,  corresponent  a  la  construcció  d'un  nou  dipòsit  de
8.000 m3 .
-  Mit jançant  conveni  formalitzat  el  14  de  maig  de  1993,  Sorea  va
assumir  el  f inançament  de  l 'adquisició  dels  terrenys  i  els  drets  per  fer
efect iva  la  subrogació  de  l 'Ajuntament  en  l 'aprof itament  d'aigües  de
titular itat  de  Roca  Umbert  SA,  per  un  import  de  35.000.0000  de
pessetes (210.354,24 euros).

V.-  En darrer terme, el  31 de julio l  de 2012 es va signar una addenda al
contracte  de  gestió  per  a  la  modif icació  de  l 'estructura  tari fàr ia  del
servei  i  l 'actualització  dels  preus  d'obra  de  les  inversions  i  de  les
escomeses  i  comptadors.  Aquesta  addenda  tenia  per  objecte  la
modif icació  del  tractament  en  la  tar ifa  del  servei  d'aigua  de  Granol lers
de  les  següents  part ides  de  despeses:  fons  de  reversió,  amort ització
tècnica,  despeses  f inanceres,  retr ibució  i  mater ials  de  conservació  i
trebal ls  de  tercers  així  com  l 'actualització  dels  preus  d'obra  de  les
inversions i dels preus de les escomeses dels comptadors

VI.-  L'Ajuntament  de  Granollers  en  el  marc  de  les  seves  competències
de  f iscal ització  i  control  de  l 'act ivi tat  del  concessionari ,  per  mit jà  de  la
Intervenció  Municipal,  va encarregar  a l 'empresa Uniaudit  Oliver  Camps
SL la realització d'un informe de f iscal ització dels  comptes de pèrdues i
guanys  corresponents  als  exercicis  2012  i  2013  presentats  per  SOREA
com a concessionària del servei municipal  d'abastament d'aigua.

VII.-  Aquest  informe va anali tzar,  entre al tres coses,  l ’actualització  dels
valors  de  les  inversions  realitzades  per  SOREA  en  l ’àmbit  de  la
concessió  i,  a  l ’empara  d’allò  que  preveu   el  Reial  Decret  Llei  7/1996,
de  7  de  juny,  sobre  mesures  urgents  de  caràcter  f iscal  i  de  foment  i
al l iberament  de  l ’act iv itat  econòmica.  La  repercussió   d’aquesta
actuali tzació  d’act ius  en  les  tari fes  del  servei  s’ha  anat  produint  entre
els anys 1997 a 2017.
L’ informe  no  qüestiona  la  regulari tzació  d’act ius  duta  a  terme  per
SOREA d’acord amb la normativa comptable i  f iscal  aprovada a aquests
efectes.  Però  sí  que  posa  en  dubte  la  repercussió  d’aquesta  part ida
sobre les tari fes del  servei  d’abastament  d’aigua potable,  concloent  que
les inversions efectuades pel concessionar i  en act ius vinculats a aquest
només  poden  ser  repercut ides  en  tari fa  en  la  mesura  en  què  hagin
donat l loc a una sort ida de recursos per al  concessionari.  L’ import  de la
revalori tzació pract icada va ser de 1.658.454,45€. 
SOREA  no  està  d’acord  amb  aquesta  objecció  perquè  entén  que  la
revalori tzació  d'act ius  té  com  a  object iu  la  recuperació  del  valor  de  la
inversió  via  amort ització  es  reali tzi  d 'acord  al  valor  actualitzat  de  les
esmentades  inversions.  Si  aquestes  amort itzacions  anuals  no
repercutides  en  er l  corresponent  expedient  de  tarifes,  la  revalori tzació
dels act iu efectuada no t indria l 'efecte econòmic corresponent.
La  idoneïtat  de  la  repercussió  en  tar ifa  de  les  dotacions  a  les
amort itzacions  complementàries  resultants  de  l 'actual ització  de  valors
està  just if icada  a  l ' informe  emès  a  petic ió  de  SOREA  per  l 'economista
Sr.  Alvaro  Garola  Crespo,  professor  d'Economia  de  la  Universi tat
Politècnica  de Catalunya.  En el  mateix  sentit ,  tant  el  mateix  Ajuntament
de  Granollers  com  la  Comissió  de  Preus  de  Catalunya  van  considerar
correcta la revalorització prevista en l 'estudi de tari fes, dels anys 1997 i
següents.  

28 / 88



VIII .-D'altra  banda  SOREA,  des  de  l 'aprovació  de  l 'últ im  estudi  de
tarifes  al  mes  d'octubre  de  l 'any  2012,  ha  efectuat  inversions  per  un
valor  de  933.418,97  euros,  que  no  han  estat  l iquidades  i  resten
pendents,  tal  com es detalla  a cont inuació:

• Substi tució  de  canonades  de  f ibrociment  per  canonades  de  fosa
dúcti l  i  poliet i lè  al  carrer  Girona,  l 'any  2013  per  import  de
531.472,32 euros.

• Substi tució  de  canonades  de  f ibrociment  per  canonades  de  fosa
dúcti l  i  pol iet i lè  al  passeig  Muntanya  fase  II ,  l 'any  2014,  per
import  de 352.250,95 euros.

• Modif icació  del  traçat  de  la  canonada de transport  al  dipòsit  Puig
de  les  Forques  amb motiu  de  l 'ampliació  del  cement ir i  municipal,
l 'any 2015, per import de 36.728,47 euros.

• Prolongació  de  la  canonada  per  donar  subministrament  a  dos
habitatges amb obra civi l  inclosa al carrer  Constància, l 'any 2015,
per import de 6.482,55 euros.

• Prolongació  de  la  canonada  al  carrer  Joanot  Martorel l  per  donar
subministrament  a  un  local,  obra  civi l  inclosa,  l 'any  2015,  per
import  6.484,68 euros.

A  més  de  l 'anterior  SOREA  no  ha  pogut  repercut ir  a  tar ifes  del  Servei
els  preus  vigents  d'ATLL  corresponents  als  anys  2013  a  2017
respectivament,  havent-se produït  un  dèficit  per  SOREA d’1.011.646,48
euros.
Tenint  en  compte,  tant  les  inversions  com  el  dèf icit  per  la  compra
d'aigua  a  ATLL,  l ' import  per  la  suma  de  conceptes  a  assumir  de
l'Ajuntament  de  Granol lers  amb  SOREA  ascendeix  a  1.945.065,45,
euros.
Per  assol ir  un  equil ibr i  entre  les  reclamacions  pendents  de  les  parts,
Sorea  accepta  renunciar  a  la  quant itat  de  286.611  euros,  assumint  un
28,3% del cost no cobert en tar ifes de la compra d’aigua.

IX.-  Exposat  lo  anterior  i,  essent  object iu  fonamental  de  Sorea  la
prestació  d'un  servei  amb  les  mil lors  pràct iques  i  recursos  per  assol ir
un  nivell  òpt im  d'ef iciència  i  ef icàcia  en  la  gest ió  i  el  de  l 'Ajuntament
mantenir  el  compromís  amb  els  c iutadans  de  garant ir  un  servei  de
màxima  qualitat,  ambdues  parts  són  conscients  que  per  assolir  aquest
object iu  s'exigeix  una  relació  de  compromís,  conf iança   i  col· laboració
entre Sorea i l 'Ajuntament de Granol lers.
En  aquesta  línia  i  per  tal  d'evitar  la  judicial ització  del  conf l icte  és
voluntat  d'ambdues  parts  intentar  resoldre  les  controvèrsies  sorgides
relat ives  a  la  concessió  d'abastament  d'aigua  del  municipi  de
Granol lers,  amb la  f inal itat  de  benef ic iar  al  servei  municipal  i  amb el l  a
tots els usuaris.

X.-  En aquesta línia de  confiança,  i  amb una voluntat  clara  de les  parts
de  no  portar  l 'execució  contractual  als  tr ibunals,  amb  resultat  i  termini
incerts, que podr ien allargar-se més enllà  del 2021, a més acorden:

• Que  l 'Ajuntament  de  Granollers,  f ins  a  la  f inali tzació  del
contracte,  té com object iu no apujar  les tar ifes dels usuar is, amb
l'excepció  que  aquesta  sigui  per  l 'encariment  de  la  compra
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d'aigua  (fet  que  no  depèn  del  propi  Ajuntament  i  és  comú  arreu
de Catalunya).

• Que  en  la  mateixa  sessió  plenàr ia  d’aprovació  del  conveni,
l ’Ajuntament  de  Granollers  portarà  l ’expedient  d’aprovació  de
proposta  de  tarifes  presentada  per  SOREA en data  12  de  febrer
de 2018, en l ’apartat que suposa un augment del 2,63%. 

• Perquè  l ’ impacte  al  consumidor  f inal  sigui  el  mínim  possible,
s'acorda  ajustar  a  la  baixa  el  cànon  concessional,  que  es
planteja  per  tal  de  no  haver  d’augmentar  les  tar ifes  per  sobre
del  2,63%  resultant.  L’ ingrés  en  concepte  de  cànon  passaria  a
220.000  euros,  sense  que  aquest  afect i  el  contracte,  doncs  es
recul l  a l 'estudi de tarifes. 

• En  apl icació  de  les  conclusions  de  l ’ informe  de  f iscali tzació  de
l'empresa  Uniaudit  Oliver  Camps  S.L.,  es  concreta  el
requer iment al  concessionari  per part  de la Intervenció Municipal
d’una major  ef ic iència  en  el  servei,  v ia  ajustament  a la  baixa  de
determinats  costos..  La  tasca  facil i ta  la  f iscali tzació  i  control  de
concessionar i  i  permet exercir  les funcions de direcció del servei
que  atorga  la  legislació  de  règim  local  a  l ’Ajuntament  de
Granollers.
Abans  de  l ’ajustament  de  la  tar ifa  per  l ’ increment  de  preus
d’ATLL,  això  ha  suposat  un  ajust  a  la  baixa  de  les  part ides  de
manteniment,  transports  i  despeses  generals  per  import  de
125.590  euros,  respecte  de  la  proposta  inicial  de  tar ifes
presentada pel concessionari l ’any 2017. 
La  racionali tzació  de  la  despesa  que  assumeix  l ’empresa
concessionàr ia  en  cap  cas  pot  incidir  negativament  en  la
prestació  del  servei  de  manteniment  que  precisi  la  concessió.
Segons  estableix  el  contracte  vigent,  hi  ha  una  dotació
extraordinària  anual  per  manteniment  prevent iu  de  110.000  €.
Les  despeses  incloses  a  materials  de  conservació  i  treballs  de
tercers  es  f ixen en un  màxim de  313.000  €  anuals,  i  en  cas  què
calgui  efectuar  despesa addicional  de  manteniment  prevent iu,  el
concessionar i  l ’assumeix  pel  seu  compte  i  r isc,  renunciant  a
qualsevol reclamació per aquest  concepte.

• El  Fons  de Solidar itat  vigent,  pensat  per  a  la  generació  d’ajuts  i
mesures socials associades al servei municipal  d’aigua i  dir igit  a
facil i tar  l ’accés al  consum bàsic  d’aigua potable a persones amb
greus  dif icultats  econòmiques,  f inançat  per  l ’empresa
concessionàr ia  Sorea,  s'amplia  en  6.000  euros,  passant  de
18.000 euros, a 24.000 euros.

• Es  crea  una  tarifa  social  en  aquells  casos  que  t inguin
reconeguda  per  part  de  l ’ACA  la  tar i fa  social  del  Cànon  de
l’Aigua,  així  com  per  aquells  usuaris  que  Servei  Socials  de
l’Ajuntament de Granollers informin favorablement en virtut  de la
Llei  24/2015,  del  29  de jul iol ,  de  mesures urgents  per  a  afrontar
l 'emergència en l 'àmbit de l 'habitatge i la pobresa energètica.

XI.-  En  virtut  de  les  consideracions  anteriors,  l 'Ajuntament  de
Granol lers  i  Sorea,  acorden  signar  el  següent  conveni  transaccional
d'acord amb els següents,  

PACTES
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Primera.- OBJECTE I  NATURALESA DEL CONVENI
És  objecte  d'aquest  conveni  establir  els  compromisos  necessaris  per
garantir  i  assegurar  el  bon  funcionament  del  servei  d'abastament
d'aigua  del  municipi  de  Granol lers  i  una  relació  contractual  equil ibrada
pel  que fa a  drets  i  obligacions  entre  el  concessionar i  i  l 'Ajuntament  en
tant  que  t itular  del  servei,  evitant  en  la  mesura  del  possible  per  una
banda  la  v ia  judicial  per  la  resolució  de  conf l ictes  i  per  l 'alt ra  al largar
aquestes  discussions  més  enllà  de  la  f inal ització  del  contracte,  tot  allò
en interès del bon funcionament del servei municipal d'aigua.
El  present  conveni  té  naturalesa  transaccional,  sense  que  suposi
modif icació  contractual,  i  serà  aprovat  en  la  mateixa  sessió  plenària  en
què  l 'Ajuntament  de  Granol lers  aprovi   l 'estudi  de  tar ifes  presentat  per
Sorea  en  data  12  de  febrer  de  2018,  d’acord  amb  el  referit  a
l ’antecedent desè.

Segona.-  RENÚNCIA  A  LES  POSSIBLES  RECLAMACIONS
ECONÒMIQUES
En  virtut  del  present  conveni,  ambdues  parts  renuncien  a  formular
reclamacions  de  compensacions  econòmiques,  o  restabliment  de
l'equil ibr i  econòmic  f inancer,  per  als  conceptes  indicats  als  exposit ius
VII  i  VII I  i  X,  sense  perjudici  de  les  accions  que  es  puguin  exercir  per
l 'exigència del compliment del present conveni.
Per  tant  SOREA  renuncia  a  reclamar  qualsevol  desequi l ibr i  econòmic
anterior  a  la  data  de  la  signatura  del  conveni  i  accepta  que  amb  el
mateix,  es  donen  per  respostes  totes  i  cadascuna  de  les  reclamacions
plantejades f ins a la data.
Per  la  seva  part,  l 'Ajuntament  de  Granollers,  dóna  per  f inalitzat
l 'expedient  de f iscal ització  dels exercicis  2012 i  2013 i  reconeix  que els
actes  administrat ius  adoptats  f ins  a  la  data  són  ferms  i  en  concret,  els
expedients  d'aprovació  de  tarifes  i  les  l iquidacions,  així  com  les  xi fres
que se citen en el present conveni.
En aquest  senti t,  en la  mesura que els  actes d'aprovació de tar ifes i  els
actes  d'aprovació  de  les  l iquidacions  han  anat  validant  f ins  la  data  la
revalori tzació d'act ius, les parts entenen que en un sent it  estr icte, no és
possible  revisar-ho ara,  doncs  vulneraria  la  doctr ina  dels  actes  propis  i
vulnerar ia el  pr incipi  de conf iança legít ima.

Tercera.- COMPLIMENT DEL PRESENT CONVENI
Les parts queden vinculades al present conveni.
En  cas  que  una  part  s'apart i  en  el  futur  de  les  previsions  del  conveni,
l 'a ltra  part  deixarà  d'estar  vinculada  per  les  renuncies  de  drets  que  es
preveuen  en  la  clàusula  anter ior.  Així  mateix,  la  part  que  vulneri  el
present conveni haurà de compensar l 'a ltra part.
No  obstant  l 'anterior,  qualsevol  de  les  parts  podrà  exigir  a  l'al tre  el
compliment íntegre del present conveni.

Quarta.- JURISDICCIÓ
Tots  els  l i t igis  o  causes  que  es  poguessin  der ivar  d'aquest  conveni  es
sotmetran a la jur isdicció dels jut jats i  Tribunals de Granol lers. 

I  perquè  així  consti,  les  parts  signen  el  present  conveni  per  exemplar
duplicat,  a  un  sol  efecte,  en  el  l loc  i  la  data  assenyalats  a
l 'encapçalament.”
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Segon.-  Aprovar  les  tarifes  del  subministrament  d’aigua potable  que es
relacionen,  d’acord  amb  l ’ar t icle  4  del  Decret  149/1988,  de  28  d’abr i l,
sobre  el  règim  procedimental  de  preus  autor itzats  i  comunicats,  i
publicar- les al Butl letí  Oficial  de la Província:

COMPONENT TARIFARI Tarifes

a)  Tarifes  de venda d’aigua

Quotes de servei

Tarifa  socia l  (1)
Resta d'usuar is

Preu del subministrament
Ús domèstic

Tarifa  socia l
Fins  a 10 m3/uc/mes  (2)
De 10 a 20 m3/uc/mes
De 20 a 30 m3/uc/mes
Excés de 30 m3/uc/mes
Tar ifa  per  a fui tes  (3)

Ús industrial

Fins a 833 m3/uc/mes
Excés de 833 m3/uc/mes
Ús munic ipal

Boques d' incendis

Industr ia ls
Munic ipals

€/mes

1,29
2,57

€/m3

0,3108
0,6215
0,8561
1,0267
1,3040
0,6215

0,9824
1,0186
0,1874

0,9824
0,1874

(1 )    Es  p ropos a l ’ap l i cac ió  d ’una  tar i fa  soc ia l  a l s  usua r is  que  t i ngu in  reconeguda  pe r  par t  de
l ’ACA  la  ta r i f a  soc ia l  de l  Cànon  de  l ’A igua  i  per  aque l l s  que  cons ider i  l ’A juntament  de
Grano l le rs .  Aques ta  tar i fa  cons is t i r i a  en  un  descompt e  de l  50%  en  e l  p reu  de  l a  quo ta  de
serve i  i  de l  1 r  b loc  de  consum.

(2 )    Per  a  les  un i t a ts  fami l i a rs  de  més  de  4  membres  s ’ ampl i a  e l  l ím i t  de l  p r imer  t ram  de
consum en  4  m³  /  mes  pe r  cada  persona  add ic i ona l  a  pa r t i r  de  la  c inquena.

(3 )    Un  cop  ve r i f i cada  la  seva  ex is tènc ia ,  s ’ap l i carà  e l  p reu  de l  p r imer  b loc  a l  consum  que
excedeix i  de l  vo lum mig  fac tura t  en  e l  mate ix  per íode  de ls  dos  anys  ant er i o rs ,  sempre  i  quan
no  s ’hag i  produï t  cap a l t ra  f u i t a  en  aques t  in te rva l  de  temps

Tarifa

b) Conservació  de comptadors

Diàmetre comptador

Fins a 13 mm
De 15 mm

€/mes

0,49
0,49
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De 20 mm
De 25 mm
De 30mm
De 40 mm
De més de 40 mm

0,58
0,72
0,93
1,29
2,92

c)  Drets  de  connexió  a  abonar  pels
promotors de nous edif icis  (4)

Diàmetre comptador

Fins a 13 mm
De 15 mm
De 20 mm
De 25 mm
De 30mm
De 40 mm
De 50 mm

       €/mes

   
      135,53
      189,51
      315,62
      441,72
      631,23
    1 .263,16
    1 .895,12

(4 )  Per  a  comptadors  de  major  d i àmet re ,  es  ca lcu len  e ls  d re ts  de  connex ió  segons  la  tau la
d ’equ iva lènc ies,  amb  e l  c aba l  nomina l  de  cada  comptador ,  i  que  s ’es tab le ix  a  l ’Ordenança
F isca l  ap rovada.  A ix í  mat e ix ,  pe r  a ls  subm in is t raments  de  s is temes  cont ra  incend is ,  e ls  dre ts
de  connex ió  també  es  ca lcu la ran  ten in t  en  compte  e l  caba l  nom ina l  so l • l i c i ta t .  F i na lment
ind icar  que,  a  banda  de ls  d re ts  de  connex ió  desc r i t s  anter io rment ,  s ’ap l i ca  l ’ impor t  de  85,19
€/ u t .  per  a  cada  de r ivac ió  d ’es comesa,  independent ment  de l  seu  d iàmet re .  

Tercer . -  Aprovar  el  cànon  a  percebre  per  l ’Ajuntament  de  Granollers
per un import de 220.000 €

Quart.-  Notif icar  aquest  acord  a  la  Comissió  de  Preus  de Catalunya  i  a
Sorea SA.

Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació, el regidor de Serveis. Senyor Juan Ma
Segovia, té la paraula, endavant:  

Senyor Segovia: Sí, gracias alcalde.  Probablemente, este sea uno de los acuerdos
más complejos de los que he traído a aprobación a esta sesión plenaria y eso que ya
han sido unos cuantos.
Y cuando me refiero a su complejidad, lo hago no sólo porque ya es complicado y
engorroso intentar explicar los diferentes conceptos que componen el recibo del agua,
sus porcentajes, la aplicación que viene dada por el concesionario o por decisiones
condicionadas  por  otras  administraciones;  sinó  también  por  todo  el  proceso  de
discusión, como decía la señora secretaria, con la empresa SOREA que llevábamos
manteniendo desde el año 2014.

Es por esto que voy a intentar ser lo más didáctico posible, aunque tengo razonables
dudas de si seré capaz de explicarme lo suficiente, ya que diré bastantes cifras y
porcentajes porque el proceso ha sido complejo. Pero creo necesario ir explicando el
relato, para que vean, aunque sea de manera resumida, la complejidad a la que me
refería anteriormente. 

El  inicio  de todo tiene lugar en el año 2014, que es cuando la empresa SOREA,
concesionaria del contrato  de gestión para el servicio de abastecimiento de agua
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potable en la  ciudad desde el año 1971, solicita un aumento de tarifas ya que el
anterior tuvo lugar el año 2012.

Ante esta petición, el ayuntamiento inicia una serie de acciones para intentar aclarar si
es  pertinente  o  no  esta  subida.  Y  con  esa  intención  el  ayuntamiento hace  un
requerimiento  de  información a  Sorea  sobre  cuestiones  que  permitan  aclarar  la
imputación de costes. Ya que, a nuestro entender, creemos que es la empresa la que
ha de reducir  algunos conceptos de gastos, y especialmente, porque existen nada
más ni nada menos que 1.658.454,45€ de discrepancia, en base a la actualización de
valores sobre el inmovilizado, a raíz de la aprobación de la Ley 7/1996.

La empresa, ante esta situación, manifiesta que no está de acuerdo con que tenga
que satisfacer el millón seiscientos mil euros, y que la propuesta de tarifas solicitada
supone un incremento del 10’4%.

Como pueden ver, las posiciones iniciales eran muy, muy alejadas.  Y ante eso se
abrían dos escenarios:  Un acuerdo en forma de Convenio Transaccional, que es el
que proponemos, en diferentes fases para los tres años que quedan de concesión,  o
la incerteza que siempre conlleva acabar en los Tribunales.

Y en nuestro caso, que siempre hemos creído que como dice el dicho: “Es mejor un
mal pacto que un buen pleito”, nos pusimos manos a la obra para conseguir no un mal
pacto, sino el mejor posible que creo que es el que hemos obtenido.

Cuáles han sido las bases para el acuerdo para acabar consensuando este convenio:

SOREA asume, y no repercutirá en tarifas 933.418,97€ en inversiones ya realizadas,
y por poner algún ejemplo, la renovación de la red de suministro de agua en el Paseo
de la Montaña  o la primera fase de las obras de la Calle Girona.

SOREA asume el sobre coste que han supuesto los incrementos en el precio de la
compra de agua en alta  a ATLL desde el  2012 hasta la  fecha,  lo  que representa
1.011.646,48€. Por tanto, la suma total es de 1.945.065,45€.

El Ayuntamiento acepta un incremento de tarifas del 2’63%, recuerdo, pedían un 10,4
%, hasta el fin del contrato en el 2021, salvo que se produzcan nuevos incrementos
por parte de ATLL en el precio de la compra de agua en alta. 

Como  toda  transacción  comporta  alguna  cesión  por  cada  una  de  las  partes,  el
ayuntamiento con el objetivo de reducir el impacto en el recibo del consumidor final,
acepta rebajar su canon concesional anual pasando de 281.300€ a 220.000€. 

Para intentar proteger a aquellas personas que más dificultades que tienen en el pago
de este suministro básico, y garantizar una igualdad social, se incluye una tarifa social
en la propuesta de tarifas que correspondería a un descuento del 50% en el precio de
la  cuota  de  servicio  y  del  primer  bloque  de  consumo  doméstico.  Así  mismo,  se
aumenta el Fondo Social en 6.000€, pasando este a ser de 24.000€ en lugar de los
18.000 existentes en la actualidad.

Pues bien, cuando ya teníamos perfilado este acuerdo, hablamos de principios de
diciembre de 2017, casi  tes años después,  el  día 28 de diciembre,  y sin ser una
inocentada,  ATLL comunica un aumento a partir  del  día 1 de enero,  del  11’8% el
precio de compra de agua en alta. Este aumento del coste de la compra de agua,
suponía que la  tarifa  se tuviese que incrementar nuevamente.  Aunque para evitar
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confusiones, no diré la cifra ya que  por el momento hemos tomado la decisión de no
aplicarla.

Debido a que con el debate abierto que existe todavía respecto a la sentencia del
Tribunal Supremo que anula la adjudicación por parte de la Generalitat de Catalunya a
la empresa Acciona la gestión de ATLL, y de si finalmente se consolidará o no el
aumento aplicado a partir de enero de 2018, la prudencia nos aconseja no aplicar el
aumento y esperar acontecimientos.

En definitiva, y para tratar de poner un ejemplo que entendamos todos que es en
cuanto nos afectará al bolsillo: Un domicilio que consuma 36 metros cúbicos (es decir
que sobrepasa el primer tramo de los 30 metros cúbicos) al trimestre, paga con las
tarifas actuales, recuerdo, congeladas desde el 2012, 61’34€.

Y pasará a pagar 62’35€, que en el recibo supone 1’01 euros al trimestre, es decir, 34
céntimos al mes. Lo que representa un porcentaje del 1’65% de aumento. 

Este será el aumento que veremos finalmente reflejado en nuestros recibos.

Esto sucede en el 80% de los casos de los recibos domésticos de la ciudad, o incluso
algo menos,  dependiendo del  consumo de cada hogar.  Porque la  distribución  del
incremento tampoco es lineal. No es lineal para todos los bloques, ya que también se
tiende a favorecer el consumo responsable. 

Concluyendo, creemos que es un buen acuerdo por los siguientes motivos:

Por la transparencia, ya que ahora disponemos de mayor información para afrontar la
última etapa del contrato y plantear las diferentes opciones que se nos presentan a
partir del 2021.

Porque  evitamos  una  judicialización  incierta,  fruto  de  una  negociación  intensa  y
finalmente a un consenso teniendo en cuenta las posiciones tan alejadas de las que
partíamos en el inicio. Esto nos permite salir  de este impas y ponernos a trabajar
desde ya, en analizar todos los escenarios de futuro posibles y sin apriorismos.

Porque recuperamos más de 900.000€ en inversiones y más de 1.000.000€ de una
factura sobre el precio del agua no repercutida debido a la congelación de las tarifas
desde el 2012. Y que ahora aseguramos, con este convenio, que no volverá a subir
hasta el 2021 salvo que ATLL vuelva a subir el precio.

El tema del incremento de precio por parte de ATLL, es un escenario que desde el
Ayuntamiento  no  podemos  controlar.  Como  máximo  podemos  expresar  nuestra
oposición, como hicimos en el Pleno del mes pasado a través de una Moción de todos
los grupos y recurrir, que es lo que hemos hecho.

Porque aumentamos el Fondo Social de 18.000 a 24.000€ e implementamos en el
convenio, unas tarifas sociales.

Pese a que es cierto que el Ayuntamiento reduce su canon, hemos de ser conscientes
que en toda negociación siempre hay cesiones por ambas partes. Y si nuestra cesión
sirve para que la repercusión al ciudadano sea la menor posible, pues bienvenida sea.

En definitiva, este es el mejor acuerdo que hemos conseguido cerrar, y con el que
estamos más que satisfechos y por eso proponemos su aprobación.
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Y no  quisiera  acabar  sin  agradecer  al  Sr.  Jordi  Vicente  de  la  empresa  auditora
UNIAUDIT OLIVER CAMPS su ayuda para esclarecer todo estos puntos, algo que ha
sido, les aseguro, además de complejo, de un enorme interés y una herramienta de
aprendizaje para todos.

Y muy especialmente, el excelente trabajo realizado por el personal técnico del área
de Serveis Municipals, Contractació, Intervención y Servicios Jurídicos de la casa. Sin
su  buen  hacer,  experiencia  y  dedicación,  hubiese  sido  imposible  alcanzar  este
acuerdo. Gracias

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions, per part de la
CUP? Sí?

Senyor Navarro: Bé, bona tarda a tothom. 

En primer lloc voldria començar amb unes paraules d'un reconegut pacifista, que és
Desmond Tutu, que diu: Si ets neutral en situacions d'injustícia has triat el costat de
l'opressor. 

Un cop dit  això,  exposaré els  punts pels  quals  nosaltres votarem en contra de la
proposta que es porta a debat. 

En aquesta proposta hi ha un element important, que jo crec que cal destacar, i és la
retribució que té l'empresa concessionària, la retribució per la gestió que tal  i  com
recull  el  contracte  i  l'addenda  econòmica,  en  aquests  moments  és  un  7'9% dels
ingressos  tarifaris.  Per  nosaltres,  això,  aquesta  és  una xifra  excessiva,  indignant,
perquè es repercuteix directament sobre el rebut i, per tant, creiem que és una xifra
que seria totalment estalviable. 

En aquest cas, l'acord que es porta a Ple, per tal de no haver d'augmentar les tarifes
per sobre del 3%, el que fa aquest acord és reduir l'ingrés municipal en concepte de
cànon un 22% respecte a l'actual.  Fent  aquesta reducció,  el  que veurem és com
repercuteix en les polítiques públiques relacionades amb el cicle de l'aigua. 

A més, des del nostre punt de vista, la tarifa social arriba tard, ja fa molt temps que
s'aplica a moltes ciutats com Barcelona, Rubí, Mataró, Terrassa, Altafulla, Constantí,
Reus, Salou, Girona o Sau. 

Creiem que és important que anem avançant, ja fa temps vam presentar una Moció
respecte a la municipalització del servei de l'aigua.

Recordem que aquesta finalitza vint-i-set d'octubre al dos mil vint-i-u i, que per fer les
coses ben fetes, haurien de fer  una auditoria financera profunda, una auditoria de
compliment de la concessió del servei d'aigua, volumètrica de l'abastament urbà i  una
de l'estat de la xarxa de distribució de l'aigua, i que tan bon punt, aquestes estiguessin
realitzades es facin públics els resultats i realment fem un treball de participació de la
ciutadania, una taula, per exemple, per a l'estudi de la municipalització. 

Els  recordo,  per  exemple,  la  feina  que  s'ha  fet  a  Terrassa  per  part  dels  seus
excompanys que eren de PSC, i que proposem que tota aquesta feina que es faci
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pugui servir per una audiència publica per sotmetre a informació i debat el model de
gestió de l'aigua i cap a on volem anar; això no es fa en un any i creiem que ja seria
hora que s'ho comencin a plantejar. 

Si municipalitzem l'aigua obtindrem una rebaixa automàtica del cos tarifari del 7'9, que
és el que s'endú amb beneficis Sorea i, aquí sí que aleshores aconseguirem ser molt
més transparents. 

El Ple de febrer, el PSC va presentar una Moció a la qual nosaltres vam donar suport,
on demanaven a una administració, que vostès han tombat amb el suport del 155, de
la  qual  són  oposicions,  que  es  mantingui  inalterable  el  preu  del  servei  i  que  es
recuperés la gestió pública de l'aigua, però en canvi no ho fan allà on poden fer-ho
que és a Granollers, on, a petició de l'empresa concessionària s'incrementa el preu
del rebut i, per tant ,es repercuteix sobre els usuaris tot el que és un benefici privat,
per tant totalment en contra. Per nosaltres això és una incoherència, el PSC diu, fes el
que digui no el que faig. 

Els demanem que prenguin seriosament aquest tema, que el posin sobre la taula ja,
que no s'esperin.  No creiem que s'hagi d'esperar una nova legislatura, ens aniria molt
enllà. 

I deixi'm acabar demanar la llibertat dels presos polítics. gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans vol intervenir? senyor Messeguer, no?
La senyora Maynou,  té la paraula, per Esquerra Republicana, endavant:

Senyora Maynou: Hola, bon vespre. I començaré també condemnant aquests temps
de repressió i aquests moments difícils que estem vivint i patint. 

En relació a la modificació del contracte de Sorea que aprovem avui, si bé com ens ha
explicat el regidor, aquesta modificació servirà per mantenir l'equilibri econòmic amb
l'empresa, i per primera vegada és cert que s'incorpora al tema, que per nosaltres,
l'hem reclamat diverses vegades, el tema de la tarifa social, una bona notícia, tot i que
considerem que arriba amb retard i, com ja ha dit el company Navarro, hi ha altres
ciutats, entre elles Mataró, que ja estan aplicant aquesta tarifa social des de fa ja uns
quants anys. 

Nosaltres  veiem amb preocupació  que hem trigat   quatre  anys,  des  del  2014 en
analitzar els aspectes econòmics del servei, d'aquest servei públic i essencial com és
el de l'aigua, i això ens sorprèn i ens preocupa alhora. 

Ens preocupa, perquè aquest contracte consisteix en una concessió de fa cinquanta
anys, que com hem dit acabarà el 2021, d'aquí tres anys, i abans que acabi aquest
contracte ens trobarem que hem de decidir quin model de gestió de l'aigua volem pel
futur i fem els tràmits necessaris, perquè decidir el model de gestió de l'aigua no és un
tràmit fàcil, no és senzill ni es pot fer d'un dia per l'altre i, per tant, s'opti per l'opció que
s'opti, es triga un temps, s'ha de tenir les anàlisis i els estudis previs fets i creiem que
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ja anem tard. Per exemple, també ho comentava l'Eduard, en el cas de Terrassa, va
ser una de les primeres grans ciutats de l'estat que va optar per la gestió municipal
directa de l'aigua, ho farà a finals de l'any 2018, el procés i l'estudi per arribar a aquest
punt el van començar doncs també fa més de quatre anys, al 2014 amb la creació
d'una Comissió tècnica. Així si ens agafem els terminis i si veiem l'exemple d'altres
grans ciutats, Granollers ja fa més d'un any que haurien d'haver començat a treballar
amb  la  designació  d'una  Comissió  d'estudi  integrada,  evidentment,  doncs,  per
membres de la  Corporació,  pel  personal  tècnic  i  per  representants dels  usuaris,  i
aquesta Comissió no existeix. Nosaltres volem insistir en la necessitat de constituir-la i
de tirar endavant, doncs, aquesta Comissió i de repensar la gestió servei. 

El  PSC sempre ens  diu  quan  parlem d'aquest  tema que no volen  condicionar  el
Govern municipal, no volen condicionar a replantejar una nova gestió del servei per no
condicionar el nou Govern municipal que sorgeixi de les eleccions del 2019; però de
fet  sense aquesta  feina  prèvia  sí  que ja  estem condicionant  la  gestió  del  servei,
perquè no tindrem temps d'analitzar i de decidir quin nou model de gestió, quin model
de contracte volem per  al  2021,  i  ens  trobarem amb una pròrroga forçosa,  i  ens
trobarem potser en un altre contracte gran i complicat com va ser el tema de la gestió
del servei de neteja. 

Per tant, nosaltres, avui més enllà de defensar un model o altre, el que sí que creiem
que és el que realment importa és la governança del serveix per part de l'Ajuntament i,
perquè ens pensem que es tracta com un servei públic que és d'incidir en el poder
democràtic i en el tractament dels drets a les persones en relació als seus serveis
bàsics i,  per això, creiem que ens cal tenir un estudi,  creiem que ens cal tenir un
coneixement profund del servei i creiem que realment ens cal apostar per plantejar-
nos si cal o no la gestió del servei i com millorar-la. De fet, és veritat que hi ha molts
altres ajuntaments que no tenen el control directe dels serveis, segurament també hi
ha una falta, doncs, de manca de cultura corporativa i de manca doncs de recursos
potser per assumir la gestió d'aquests serveis públics, però sobretot jo crec que també
falta una manca doncs de cultura. 

D'altra banda, també és veritat que l'expedient que avui aprovarem constatem que
ens  cal  exigir  més  transparència  i  més  cooperació  a  Sorea,  ja  que  són  vincles
essencial per part de l'empresa concessionària, creiem que cal un seguiment més
profund. 

Per tant, i amb això ja acabaria, si esperem al 2019 estudiar i definir com volem el
servei de l'aigua al 2021, no estarem a temps, pensem, i hauran de fer una pròrroga
forçosa a la que ja estem massa acostumats. Cal posar en marxa ja l'estudi i fer-ne
les reflexions prèvies per decidir sense apriorismes i en les millors condicions la forma
de la futura gestió d'un servei públic essencial com és l'aigua. Gràcies. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Per  part  del  PDeCAT,  el  senyor  Oriol  Vila  té  la  paraula,
endavant: 
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Senyor  Vila:  Hola  bona tarda.  En aquest  expedient,  de fet,  és  un  expedient  molt
concret però al final la intervenció deriva en un aspecte general de la concessió. 

Nosaltres, sobre aquest tema, estem davant d'una concessió que té cinquanta anys,
amb la qual segur que com a grup municipal ja hi hem intervingut ja hi hem votat a
favor, i fins i tot en algun moment ja hi hem governat. Per tant, no ens en desentenem,
no ens és aliè i no hi estem en contra. 

La intervenció anirà sobre aquest expedient concret i, si també sobre la concessió en
general.

Sobre aquest expedient en concret, el nostre posicionament és d'abstenció, perquè
realment, tot i que valorem el fet que no s'hagi arribat a un plet, no sabem en quin
grau aquest acord és bo. 

He aconseguit l'informe d'auditoria que comentàveu  realment és exhaustiu, com que
no estava, l'he demanat, l'he tingut , no he tingut massa temps per estudiar-lo però
realment  és  exhaustiu,  però  també  el  mateix  estudi  diu  que  hi  ha  hagut  certes
limitacions  per  accedir  a  determinada   informació  que  ens  impedeixen  valorar  la
bondat d'aquest acord, per tant, en aquest aspecte ens hi abstenim. 

És un contracte, com deia el Juan Ma, realment complex perquè és que en el fons
aquesta concessió, i crec que és bo tenir-ho un compte, quan jutgem les bondats de
la gestió d'un model o l'altre, en el fons són quatre:

Hi ha una part que és compra d'aigua en alta, la meitat de les factures és pagar la
factura d'ATLL. 

Hi ha un altre part  que és fer noves inversions en la xarxa. 

Hi ha un altre part que és mantenir-la i, hi ha un altre part que és gestionar-la, llegir els
comptadors, facturar, gestionar tota la xarxa. 

Aleshores, aquests quatre aspectes d'un mateix contracte es barregen i actualment en
el concessionari estan a un mateix operador, potser quan fem l'anàlisi podem veure
quins d'aquests aspectes està bé que estiguin units, quins no, quins poden tenir un
tipus de gestió. I en aquest aspecte, nosaltres que no es oposem a la municipalització,
creiem que s'ha de treballar sobre dades. 

Potser no estem encara en el moment de tenir un debat polític. Nosaltres creiem que
aquest debat   s'ha tenir sobre dades i en aquest sentit estem d'acord que, perquè no
ens agafi un contracte, una licitació el dos mil, principis del dos mil vint-i-u, haurem de
tenir el debat polític, com a mínim, un any abans i potser hauríem de tenir determinats
estudis tècnics fets en l'any anterior. 

Per  tant,  demanaríem   ampliar  això,  perquè,  repeteixo,  no  ens  oposem  a  la
municipalització, però sobre dades i el que sí que no estem d'acord és en el trasllat
automàtic d'eliminar el benefici industrial d'una empresa i municipalitzar-ho reverteixi
en un estalvi exactament del mateix percentatge, perquè jo no sé si l'Ajuntament seria
igual d'eficient o no ho seria. En aquest sentit jo crec que sí les obres que adjudica
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l'Ajuntament a una empresa constructora passéssim a fer-la amb recursos municipals,
no estic segur que ens costessin menys del 6% que cobra com a benefici industrial
una constructora segons la llei. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  El  grup  socialista,  el  senyor  Terrades,  vol  intervenir?
Endavant: 

Senyor Terrades: Jo no em referiré a les dades que has explicat el regidor Segovia
respecte quines són les raons que porten aquest increment, que hagués pogut estar
superior si apliquéssim o que encara està vigent, que és l'increment de preus per part
d'aigües Ter-Llobregat. Jo el que parlaré és fruit de les intervencions que hi ha hagut
per part del senyor Navarro, la senyora Maynou i que el senyor Oriol Vila també hi ha
entrat. 

El  grup  socialista  en  aquests  moments  no  té  cap  prevenció  respecte  a  la
municipalització d'aquest servei, tampoc que és que digui: oh, miri demà ho farem. 

Aquí com bé s'ha explicat,  hi  ha varies variants, no és un sol contacte.  Dintre del
mateix  contracte  o  la  mateixa  concessió  hi  ha  diversos  conceptes  que  s'hauran
d'analitzar. 

Però, jo només els hi vull recordar un tema, perquè avui s'han fet discursos dient que
ja hi  anem tard.  Jo els  hi  recordo que,  al  mes d'octubre d'aquest  any,  quan vam
discutir els Pressupostos del 2018, ja els hi vam anunciar que en els Pressupostos
d'aquest any hi havia incorporada una partida pressupostària i, per tant els hi torno a
recordar, hi ha una partida pressupostària justament per encarregar l'anàlisi d'aquesta
concessió. 

Qui controlarà aquesta anàlisi? El regidor Segovia?, el regidor Terrades?, l'alcalde?,
els serveis tècnics? No. Si totes les anàlisi o auditories que es van pressupostar, no
només aquesta, sinó unes altres, també, té l'encàrrec de fer els concursos, alguns ja
s'estan preparant, la intervenció de l'Ajuntament, justament per tenir aquest caràcter
més tècnic, més neutre que ens pugui servir a tots plegats i, per tant, els hi recordo
que en els Pressupostos del 2018 hi ha les reserves pressupostàries oportunes per tal
de que es pugui encarregar aquesta anàlisi, que la tindrem, doncs, al llarg d'aquest
any mitjans del 2019. 

I amb això coincideixo amb la senyora Maynou, perquè no serà aquest Govern, ni
aquesta Corporació la que acabarà prenent decisions. Jo crec que qui ha de prendre
decisions respecte aquest tema és la nova Corporació que surti de les eleccions del
maig 2019. I perquè pugui fer una anàlisi acurat i puguin prendre les decisions en tots
els  elements  al  damunt  de  la  taula,  per  això,  aquest  Govern  ha  fet  reserva
pressupostària per fer aquests encàrrecs per tal que el nou Govern de la ciutat o els
nous  grups  municipals  que  la  conformin  puguin  prendre  la  decisió  amb  tots  els
elements  al  damunt  de  la  taula,.Amb  això  coincideixo  amb  vostè,  nosaltres  no
prendrem aquesta decisió, la de prendre el nou Govern, la nova Corporació, i això sí,
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amb  les  dades  al  damunt  de  la  taula  i,  per  això,  aquest  Govern  farà  l'encàrrec
d'aquesta anàlisi de la concessió de l'aigua a la nostra ciutat. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Per  fer  la  rèplica  aquest  primer  torn  d'intencions  dels
portaveus, té la paraula el senyor Segovia. Endavant:

Senyor Segovia: Sí, quizás me repita en algún tema. 

Señor Vila, no ha sido fácil la negociación, lo he dicho desde el principio. Han sido
tres años, señora Maynou, tres años, porque partíamos de puntos de vista muy, muy
diferentes. Y por lo tanto, repitiendo un poco lo que decía Jordi Terrades, la figura de
la intervención municipal, así como de los servicios jurídicos y contratación, ha sido
fundamental para poder llegar a un acuerdo, en que el señor interventor ha fiscalizado
hasta  el  último  momento;  y  todos  sabemos  la  capacidad  fiscalizadora  de  la
intervención municipal, para comprobar que es un buen acuerdo. 

Sobre el Canon que hacía referencia el señor Navarro. Sí, lo hemos hecho, hemos
reducido el canon al que tenemos derecho, el canon que hacía usted referencia de
Sorea, es del 6%, el señor Vila hacía referencia. 

Y yo me pregunto una cosa, ya sin entrar en escenarios sobre qué pasará con la
municipalización o no. Decía Jordi, que durante el Presupuesto, la discusión de los
Presupuestos se comentó una puntualización, hay pactada con el área de Hacienda,
con el regidor Terrades, una cantidad de 80.000 € prevista para el estudio. Nosotros
estamos  trabajando  a  nivel  de  la  área  técnica,  el  cual  ha  de  ser  el  pliego  de
condiciones para la empresa que estudiar este tema. 

Tenemos el compromiso de los 80.000 euros para dedicar, y una vez liquidado el
Presupuesto,  como  hemos  dado  cuenta  en  esta  sesión  plenaria,  a  la  que
dispongamos de la partida presupuestaria consignada podremos licitar este contrato
para  hacer  su  estudio,  porque  entiendo,  y  tienen  toda  la  razón,  no  es  una
competencia fácil, todas las manos y todos los ojos expertos en este tema, han de ser
de ayuda. 

Y una cosa más, independientemente si  municipalizamos o no, un aumento como
pueda ser, y como hacía referencia también Jordi Terrades, que aún planea del 11,8%
que ya veremos como acaba o los que puedan venir en su momento, aunque fuera
municipalizado, ¿cómo lo haríamos? ¿lo pagamos?, ¿seríamos morosos?. Sea como
sea, y sea el tipo de gestión que tengamos, deberían pagarse, porque es una compra
y es un precio que va repercutido directamente sobre la compra del agua, por lo tanto,
sea el modelo que sea, sobre ese concepto, en otros podemos discutirlo, eh, pero
sobre ese concepto el aumento está garantizado. 

S’aprova per majoria absoluta, amb els  13 vosts favorables del grup municipal 
socialista; les 7 abstencions dels grups municipals del PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG
i Ciutadans i els 2 vots en contra del grup municipal de Crida per Granollers CUP 

El senyor El Homrani s’absenta del debat i de la votació.
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8.-Aprovar el conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la cessió del domini amb caràcter 
gratuït de part de l'edifici dels antics jutjats de l'avinguda del parc, 7 de 
Granollers.

 
Assumpte: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i el
Consell Comarcal del Vallés Oriental per la cessió de la finca situada a l’avinguda del
Parc, núm. 7 de Granollers en favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental,

Expedient 12/2018/346

Antecedents:

Des del passat mes de juliol de l’any 2017, l’Ajuntament de Granollers i el Consell
Comarcal del Vallès Oriental negocien la possibilitat que la seu i la majoria de serveis
comarcals s’ubiquin a la finca de l’Avinguda del Parc 7 de Granollers.

• La  finca  situada  a  l’avinguda del  Parc,  núm.  7  de Granollers,  la  qual  va  ser
adquirida per  la  Generalitat  de Catalunya per traspàs de l’Estat,  mitjançant  el
Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, de traspassos en matèria de Justícia, es
troba inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, tom 2150, llibre
501,  foli  81,  finca  núm.  7281,  li  correspon  la  referència  cadastral
0966204DG4006E0001YI, i consta en l’Inventari de béns i drets de la Generalitat
de Catalunya amb el núm. d’ens 00533. En l’actualitat consta inscrita a favor de
l’Ajuntament de Granollers.

• L’Ajuntament de Granollers va sol•licitar la cessió de domini de la finca per tal de
destinar-la a equipament d’ús administratiu dins del sistema d’equipaments i la
finalitat a que es pretenia és la d’oficines. La cessió de la finca de l’Avinguda del
Parc 7 en favor de l’Ajuntament de Granollers es va materialitzar, amb l’ACORD
GOV/3/2015, de 20 de gener, pel qual s'autoritza la cessió gratuïta del domini de
la finca situada a l'avinguda del Parc, núm. 7, del terme municipal de Granollers
que va ser publicat al DOGC Núm. 6794 - 22.1.2015.

• El sòl i la construcció de l’Avinguda del Parc 7 de Granollers van ser valorats en
2.607.974,60 euros, segons l’Informe del Servei Tècnic de la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 21 de maig de 2014. La construcció
ha  estat  tancada  i  sense ús  específic,  i  no  ha estat  afectada a  cap activitat
empresarial.  L’any 2017, el  Consell  Comarcal del Vallès Oriental ha mostrat a
l’Ajuntament de Granollers el seu interès en millorar la seva seu actual ubicada al
carrer  Miquel Ricomà 46 de Granollers amb la construcció d’una nova seu.  A
propòsit de la possible ubicació d’aquesta nova seu a la ciutat, l’Ajuntament de
Granollers proposà l’edifici existent a l’Avinguda del Parc 7 de Granollers. 

• Una vegada el Consell Comarcal del Vallès Oriental va mostrar el seu interès en
ubicar la seu comarcal a l’Avinguda del Parc 7 de Granollers,  l’Ajuntament de
Granollers, analitzat l’ACORD GOV/3/2015, de 20 de gener, pel qual s'autoritza la
cessió gratuïta del domini de la finca situada a l'avinguda del Parc, núm. 7, del
terme municipal  de Granollers,  va observar que els  acords segon i  tercer del
mateix deien:

“2 L’Ajuntament de Granollers ha de destinar la finca a seu de serveis municipals
en qualitat d’oficines.

3 Si la finca cedida no es destina a les finalitats previstes en el punt anterior, en el
termini màxim de cinc anys, a comptar a partir de la data de formalització de la
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cessió, o si deixa de ser destinada a aquesta finalitat durant els 30 anys següents
a la formalització de la cessió, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni
de la Generalitat de Catalunya. El dret de reversió produeix efectes plens en el
mateix moment que s’acrediti, mitjançant acta notarial notificada en forma, que el
bé cedit no es destina a la finalitat prevista. El dret de reversió recau sobre el bé
pròpiament cedit i també sobre les construccions, les instal·lacions i les millores
amb totes les seves pertinences i accessions existents en el dit bé, sense que el
cessionari tingui cap dret a ésser-ne indemnitzat, sense perjudici del dret de la
Generalitat de rebre, havent-ne fet la taxació pericial, el valor dels danys i del
detriment causat en el bé que es objecte de reversió”.

• L’Ajuntament  de  Granollers  va  traslladar  una  consulta  al  Departament  de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en data 23 de desembre de 2016 posant
en coneixement del Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya la
voluntat de cedir en part l’edifici de l’avinguda del Parc 7 de Granollers en favor
del Consell Comarcal del Vallès Oriental .

• En data 13 de febrer de 2017, la resposta de la direcció General de Patrimoni va
ser en el sentit de possibilitar aquesta cessió en part, sense haver de modificar
l’ACORD GOV/3/2015, de 20 de gener, pel qual s'autoritza la cessió gratuïta del
domini de la finca situada a l'avinguda del Parc, núm. 7, del terme municipal de
Granollers, ni sense haver d’autoritzar-lo, tota vegada que el Consell Comarcal
del  Vallès  Oriental  en  tant  que  administració  territorial,  és  una  agrupació  de
municipis de la que en forma part l’Ajuntament de Granollers i la finalitat de la
cessió pretesa no és altra que la d’oficines comarcals.

Vist  l’informe favorable del Director  dels Serveis Jurídics,  emès el  20 de març de
2018.

FONAMENTACIÓ JURÍDICA

PRIMER.- LA CESSIÓ DE DOMINI ENTRE ADMINISTRACIONS 

Sobre  la  forma  concreta  de  cessió  del  domini  entre  administracions  el  DECRET
LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, preveu dos procediments.

Per  una  banda  l’article  212  del  TRLMRLCAT  pels  béns  patrimonials  de  forma
expressa preveu aquesta cessió entre administracions:

Article 212

Cessió gratuïta d'immobles

212.1  Els  béns  patrimonials  immobles  es  poden  cedir  gratuïtament:
a) A altres administracions o entitats públiques.

b)  A  entitats  privades  sense  ànim de  lucre  que els  hagin  de  destinar  a  fins
d'utilitat pública o d'interès social,  sempre que complementin o contribueixin al
compliment d'interessos de caràcter local.

212.2 L'acord de cessió ha de determinar la finalitat concreta a què les entitats o
les institucions beneficiàries han de destinar els béns.

212.3 Si els béns cedits no es destinen a l'ús previst en el termini fixat o deixen
d'ésser-hi destinats, reverteixen automàticament de ple dret al patrimoni de l'ens
local cedent, el qual té dret a rebre, si s'escau, el valor dels danys i perjudicis
causats i el del detriment experimentat pels béns.
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• Per una altra l’article 216 del TRLMRLCAT pels béns de domini públic preveu
aquesta cessió entre administracions

Article 216

Successió en la titularitat

216.1 Es produeix successió en la titularitat dels béns dels ens locals, segons el
que disposa aquesta Llei:

a)  Si  es  modifica  el  territori  de  l'ens  titular,  d'acord  amb  els  procediments
establerts per les lleis.

b)  Si  s'atribueix  la  titularitat  de  la  competència  a  un  altre  ens  local  o  a
l'Administració de la Generalitat.

216.2 En el cas de l'apartat 1.a), la successió comprèn els béns de domini públic i
els patrimonials afectats per la modificació, i, en el cas de l'apartat 1.b), els béns
afectes a les funcions o als serveis transferits com a conseqüència de l'alteració
competencial.

Així el contracte de col·laboració està subjecte a la normativa  patrimonial i  no a la
legislació de contractes en els termes que segueixen.

La millor síntesis d’aquesta relació la trobem en l’ Informe 15/2013, de 26 de junio, de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón, sota el títol, “Normativa aplicable a los contratos patrimoniales celebrados por
las entidades locales. Posibilidad de mantener el equilibrio económico de un contrato
de arrendamiento  de parcelas  rústicas  para  instalaciones  fijas  y  aprovechamiento
mineros. La crisis económica como causa de modificación del  contrato. Jurisdicción
aplicable en caso de conflicto .” En el referit informe és clara la conclusió :”Será de
aplicación, así, la norma patrimonial y no el TRLCSP que, para lo que se refiere a los
efectos del contrato —entre los que se incluye la potestad de modificación— remite a
la legislación del derecho privado”.

Per tant, no serà d’aplicació el règim de la legislació de contractes establert a la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ja que els exclou, i en aquest
cas, ni tan sols complementa el dit règim perquè pel que fa al procediment cal anar a
la  normativa  bàsica  estatal  (ex.  149.1.18  CE)  que  és  la  Ley  33/2003,  de  3  de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Allà ens trobem que la mutació demanial entre administracions, que no és bàsica i per
tant caldrà anar a la normativa autonòmica.

L’article 216 bis del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que transcrit de forma
literal diu:

Mutació demanial entre administracions públiques

1. Les mutacions demanials, enteses com a canvis de subjecte o de destinació
dels béns de domini públic sense que perdin la naturalesa jurídica,  es poden
produir:
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a) Per raó de nous fins públics presos en consideració.

b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals o
en l’atribució de competències a un altre ens local o a una altra administració.

c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ésser compatible el bé amb dos
fins o més.

2.També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens
locals  i  llurs  organismes  públics  es  poden  afectar  a  serveis  d’altres
administracions públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic de llur
competència. La mutació demanial entre administracions públiques no altera el
caràcter demanial dels béns.

3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti
l’oportunitat del canvi.

4.  El  procediment  per  a  fer  la  mutació  demanial  ha  de  complir  els  requisits
establerts per reglament.

Trii el camí que trii l’Ajuntament per concretar la cessió de domini, no li és d’aplicació
la Legislació de contractes i els camins poden ser dos: en primer lloc desafectant el bé
i  fent  la  cessió de domini  o bé fent  la  mutació demanial,  o la  cessió gratuïta per
successió de la titularitat. Aquest assumpte, la forma concreta de cessió serà en seu
notarial,  amb  l’el·laboració  de  les  corresponents  minutes  i  més  en  concret  de  la
constitució de la propietat horitzontal.

El present conveni no té cap cost per l’Ajuntament de Granollers i la cessió del domini
comporta  que  sigui  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  el  que  s’obligui  a  la
remodelació de l’edifici.

SEGON.-  EL  CONVENI  COM  ELEMENT  IDONI  PER  LA  SEVA
INSTRUMENTALITZACIÓ

D’acord amb els arts 47 i ss de la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector  públic,  són  convenis  els  acords  amb  efectes  jurídics  adoptats  per  les
administracions públiques, els  organismes públics i entitats de dret públic vinculats o
dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a
una finalitat comuna.

És un conveni interadministratiu signat entre dues administracions públiques.

El conveni respecta allò establert a l’article 49 de la LRJSP: 

Article 49. Contingut dels convenis.

Els convenis als quals es refereix l’apartat 1 de l’article anterior han d’incloure,
almenys, les matèries següents:

a)  Subjectes  que  subscriuen el  conveni  i  la  capacitat  jurídica  amb què  actua
cadascuna de les parts.
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b) La competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’Administració pública,
dels  organismes  públics  i  les  entitats  de  dret  públic  que  hi  estan  vinculats  o  en
depenen o de les universitats públiques.

c) Objecte del conveni i actuacions que ha de dur a terme cada subjecte per al seu
compliment, amb indicació, si s’escau, de la titularitat dels resultats obtinguts.

d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si
n’hi ha, amb indicació de la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació
concreta  al  pressupost  corresponent  d’acord  amb  el  que  preveu  la  legislació
pressupostària.

e)  Conseqüències  aplicables  en  cas  d’incompliment  de  les  obligacions  i
compromisos  assumits  per  cadascuna  de  les  parts  i,  si  s’escau,  els  criteris  per
determinar la possible indemnització per l’incompliment.

f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels
compromisos  adquirits  pels  signants.  Aquest  mecanisme  ha  de  resoldre  els
problemes  d’interpretació  i  compliment  que  es  puguin  plantejar  respecte  dels
convenis.

g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la modificació
del contingut del conveni requereix l’acord unànime dels signants.

h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents:

1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.

2n En qualsevol  moment  abans de la  finalització del  termini  previst  a  l’apartat
anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un
període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.

En el cas de convenis subscrits per l’Administració General de l’Estat o algun dels
seus organismes públics  i  entitats de dret  públic  vinculats o dependents,  aquesta
pròrroga s’ha de comunicar al Registre electrònic estatal d’òrgans i instruments de
cooperació al qual es refereix la disposició addicional setena.

TERCER.- LES CONDICIONS D’ÚS I EL DRET DE REVERSIÓ

La cessió gratuïta de domini a favor del Consell Comarcal està subjecta al dret de
reversió sense termini però sí a condició que es concreta per a l’eventualitat de no
destinar  el  bé a la  seu comarcal  o per  qualsevol  altra causa física o jurídica que
impedeixi al Consell Comarcal prestar els actuals serveis. En el supòsit de reversió
s’observarà el que s’estableix a l’article 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que de forma literal diu:

“Article 50

50.1 Si els béns cedits no es destinen a l'ús previst en el termini fixat o deixen de ser-
hi destinats, reverteixen automàticament de ple dret al patrimoni de l'ens local cedent,
el qual té dret a rebre, si s'escau, el valor dels danys i els perjudicis causats i el del
detriment experimentat pels béns.

50.2 Si en l'acord de cessió no s'estableix una altra cosa, s'entén que els fins per als
quals  s'han  atorgat  han  d'acomplir-se  en  el  termini  màxim  de  5  anys,  i  s'ha  de
mantenir la seva destinació en els 30 anys següents.

50.3 En l'acord de cessió gratuïta ha de constar explícitament l'esment de la reversió
automàtica  a  què  es  refereix  l'article  50.1,  de  manera  que,  demostrada  la  no-
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destinació del bé a l'ús previst, n'hi haurà prou amb l'acta notarial de constatació de
fets, notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes.”

La reversió, si es produís serà automàtica de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament de
Granollers.  El  dret  de  reversió  produeix  efectes  plens  en  el  mateix  moment  que
s’acrediti, mitjançant acta notarial notificada en forma, que el bé cedit no es destina a
la finalitat prevista. El dret de reversió recau sobre el bé pròpiament cedit i també
sobre  les  construccions,  les  instal·lacions  i  les  millores  amb  totes  les  seves
pertinences i accessions existents en el dit bé, sense que el cessionari tingui cap dret
a ésser-ne indemnitzat,  sense perjudici  del  dret  de  l’Ajuntament  de  Granollers  de
rebre, havent-ne fet la taxació pericial, el valor dels danys i del detriment causat en el
bé que es objecte de reversió.

Consten els requisits que estableix l’article 40 del Reglament de Patrimoni, amb el
benentès que no cal informe de la Generalitat de Catalunya i allà on diu majoria de 2/3
vol dir absoluta en els termes que es citen el l’apartat 5è del present Dictamen.

Article 40

40.1  Per  alienar  o  gravar  béns  patrimonials  s'han  de  tenir  en  compte  les  regles
següents:

a)  Determinar  la  situació  física  i  jurídica  del  bé,  practicar  l'atermenament  dels
immobles, si és necessari, i inscriure'l al Registre de la Propietat, si no hi està.

b) Fer la valoració pericial que acrediti l'apreuament dels béns.

c) En el cas de béns immobles, cal l'informe previ del Departament de Governació si
el seu valor excedeix el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la
corporació. L'informe s'ha d'emetre en el termini màxim de 30 dies, transcorregut el
qual  sense haver-se emès es poden prosseguir  les actuacions.  Si l'informe no és
favorable, el Ple ha d'adoptar l'acord d'alienació o de gravamen amb el vot favorable
de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació. No obstant això, a l'efecte de control de
legalitat de l'alienació de béns immobles,  el valor dels quals no excedeix del 25%
indicat, se n'ha de donar compte també al Departament de Governació, una vegada
instruït l'expedient, abans de la resolució definitiva.

d)  En el cas de valors mobiliaris o de participacions en societats o empreses, cal
l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, el qual s'ha d'emetre en el
termini màxim de 30 dies.

e) Quan es tracti d'un bé declarat d'interès cultural o inclòs a l'inventari general de
l'Estat o al catàleg municipal de béns d'interès singular o valor històrico-artístic, cal
comunicar  prèviament  l'alienació  al  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  i  a
l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat, i s'han d'indicar el preu i les condicions
en què es proposa de realitzar l'alienació, perquè puguin fer ús del dret de tanteig dins
dels 2 mesos següents o, en tot cas, emeti aquell l'informe corresponent, d'acord amb
la legislació del patrimoni històric.

40.2 En cap cas no es pot procedir a l'alienació de béns patrimonials per finançar
despeses corrents, llevat que es tracti de parcel·les sobreres de vies públiques no
edificables o de béns no utilitzables en serveis locals.

QUART.- LA RELLEVÀNCIA QUE GRANOLLERS CONCENTRI LA CAPITALITAT
COMARCAL
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D’acord amb l’article 85 del TRLMRLCAT, correspon a la comarca realitzar activitats i
prestar  serveis  públics  d'interès  supramunicipal.  Li  correspon  també  assegurar
l'establiment  i  l'adequada  prestació  dels  serveis  municipals  en  el  territori  de  la
comarca i l'exercici de les competències municipals, en els termes establerts per la
Llei de l'organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.

El fet que Granollers sigui capital del Vallès Oriental fa que faci els esforços possibles
per aglutinar els màxims serveis per garantir centralitat dels serveis i per tant l'interès
municipal és facilitar que la resta d’administracions tinguin facilitats per coadjuvar a
aquesta capitalitat essent la comarca l’administració més propera.

CINQUÈ.- COMPETÈNCIA

Correspon al Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta en aplicació de l’article 47.2, ñ)
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local per tractar-se
d’una cessió de domini gratuïta entre ambdues administracions.

En base a aquests antecedents proposo l’adopció del següent, ACORD:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i el
Consell Comarcal del Vallés Oriental per la cessió de la finca situada a l’avinguda del
Parc,  núm. 7 de Granollers en favor del Consell  Comarcal del Vallès Oriental que
transcrit de forma literal diu:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL RELATIU A LA CESSIÓ DEL
DOMINI  AMB  CARÀCTER  GRATUÏT  DE  PART  DE  L'EDIFICI  DELS  ANTICS
JUTJATS DE L'AVINGUDA DEL PARC, 7 DE GRANOLLERS.

A Granollers, a ___ de __________ de 2017

REUNITS

D’una  part,  el  senyor  Josep  Mayoral  i  Antigas,  alcalde  de  Granollers,  en  nom i
representació  de  l'Ajuntament  de  Granollers,  facultat  per  acord  del  Ple   de  data
RRRRRRRR., per a la signatura d’aquest Conveni, amb domicili social a la plaça
de la Porxada, 6, i CIF núm. P-0809500-B, assistit per la  Secretaria general de la
Corporació, la senyora Catalina Victory Molné i fent ús de les facultats conferides per
l’art. 21.1. b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

D'altra part el senyor David Ricard i Miró, en representació del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, facultat per acord del Ple del Consell de la data ............ amb domicili
al  carrer  Miquel  Ricomà 46 de  Granollers  i  CIF  P5800010J,  assistit  pel  secretari
accidental de la corporació, el  senyor Jordi Vendrell  i  Ros fent ús de les facultats
conferides per  l’art.  13 del  Decret  Legislatiu  4/2003,  de 4  de novembre,  pel  qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

EXPOSEN

1.- En data 9 de desembre de 2004, l’Ajuntament de Granollers i la Generalitat de
Catalunya van aprovar un conveni patrimonial per la construcció dels nous jutjats a
Granollers.
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2.- El contingut del conveni tenia per objecte una doble disposició: per una banda
l’Ajuntament de Granollers va cedir en ple domini a la Generalitat de Catalunya un
terreny de 3.366m2 situat al carrer Josep Umbert en el polígon d’actuació (llavors) en
sòl urbanitzable anomenat “La Bòbila”, per la construcció del nou edifici judicial. Per
l’altra la Generalitat de Catalunya va cedir el ple domini de la finca de l’Avinguda del
Parc 7 de Granollers que era la seu dels antics jutjats de Granollers.

3.-   La finca situada a l’avinguda del  Parc,  núm.  7 de Granollers,  la  qual  va ser
adquirida per la Generalitat de Catalunya per traspàs de l’Estat, mitjançant el Reial
decret  966/1990,  de  20  de juliol,  de  traspassos  en  matèria  de  Justícia,  es  troba
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, tom 2150, llibre 501, foli
81, finca núm. 7281, li correspon la referència cadastral 0966204DG4006E0001YI, i
consta en l’Inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya amb el núm. d’ens
00533. En l’actualitat consta inscrita a favor de l’Ajuntament de Granollers.

4.- L’Ajuntament de Granollers va sol•licitar la cessió de domini de la finca per tal de
destinar-la  a  equipament  d’ús  administratiu  dins  del  sistema  d’equipaments  i  la
finalitat a que es pretenia és la d’oficines.

5.-  La  cessió  de  la  finca  de  l’Avinguda  del  Parc  7  en  favor  de  l’Ajuntament  de
Granollers es va materialitzar, amb l’ACORD GOV/3/2015, de 20 de gener, pel qual
s'autoritza la cessió gratuïta del domini de la finca situada a l'avinguda del Parc, núm.
7,  del  terme municipal  de  Granollers  que va  ser  publicat  al  DOGC Núm. 6794  -
22.1.2015.

6.- El sòl i la construcció de l’Avinguda del Parc 7 de Granollers van ser valorats en
2.607.974,60 euros, segons l’Informe del Servei Tècnic de la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 21 de maig de 2014.

7.- La construcció ha estat tancada i sense ús específic, i no ha estat afectada a cap
activitat empresarial. L’any 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha mostrat a
l’Ajuntament de Granollers el seu interès en millorar la seva seu actual ubicada al
carrer Miquel Ricomà 46 de Granollers amb la construcció d’una nova seu. A propòsit
de la possible ubicació d’aquesta nova seu a la ciutat,  l’Ajuntament de Granollers
proposà l’edifici existent a l’Avinguda del Parc 7 de Granollers. 

8.- Es tracta d’un edifici en una situació privilegiada i en bon estat estructural per la
qual cosa resulta molt adequat per a usos públics, especialment d’atenció directa als
ciutadans,  etc...  Tot  això  porta  a  pensar  en  la  seva  reutilització  per  via  d’una
intervenció de millora de façana però fonamentalment de reforma i adequació interior. 

9.- Una vegada el Consell Comarcal del Vallès Oriental va mostrar el seu interès en
ubicar  la  seu  comarcal  a  l’Avinguda  del  Parc  7  de  Granollers,  l’Ajuntament  de
Granollers, analitzat l’ACORD GOV/3/2015, de 20 de gener, pel qual s'autoritza la
cessió gratuïta del domini de la finca situada a l'avinguda del Parc, núm. 7, del terme
municipal de Granollers, va observar que els acords segon i tercer del mateix deien:

“2 L’Ajuntament de Granollers ha de destinar la finca a seu de serveis municipals en
qualitat d’oficines.

3 Si la finca cedida no es destina a les finalitats previstes en el punt anterior, en el
termini màxim de cinc anys, a comptar a partir de la data de formalització de la cessió,
o  si  deixa de ser  destinada a  aquesta  finalitat  durant  els  30  anys  següents a  la
formalització de la  cessió,  revertirà  automàticament  de ple dret  al  patrimoni  de la
Generalitat  de Catalunya.  El  dret  de reversió produeix  efectes plens en el  mateix
moment que s’acrediti, mitjançant acta notarial notificada en forma, que el bé cedit no
es destina a la finalitat prevista. El dret de reversió recau sobre el bé pròpiament cedit
i també sobre les construccions, les instal·lacions i les millores amb totes les seves
pertinences i accessions existents en el dit bé, sense que el cessionari tingui cap dret
a ésser-ne indemnitzat, sense perjudici del dret de la Generalitat de rebre, havent-ne
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fet  la  taxació  pericial,  el  valor  dels danys i  del  detriment  causat  en el  bé que es
objecte de reversió”.

L’Ajuntament de Granollers va traslladar una consulta al Departament de Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya en data 23 de desembre de 2016 posant en coneixement
del Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya la voluntat de cedir en
part l’edifici de l’avinguda del Parc 7 de Granollers en favor del Consell Comarcal del
Vallès Oriental .

10.- En data 13 de febrer de 2017, la resposta de la direcció General de Patrimoni va
ser  en  el  sentit  de  possibilitar  aquesta  cessió  en  part,  sense haver  de  modificar
l’ACORD GOV/3/2015,  de  20 de gener,  pel  qual  s'autoritza  la  cessió  gratuïta  del
domini  de la  finca  situada a  l'avinguda del  Parc,  núm.  7,  del  terme municipal  de
Granollers, ni sense haver d’autoritzar-lo, tota vegada que el Consell Comarcal del
Vallès Oriental en tant que administració territorial, és una agrupació de municipis de
la que en forma part l’Ajuntament de Granollers i la finalitat de la cessió pretesa no és
altra que la d’oficines comarcals.

En base a aquests antecedents, les parts adopten els següents, 

ACORDS

PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI

Aquest  Conveni  té  per  objecte  fer  possible  que  el  Consell  Comarcal  del  Vallès
Oriental ubiqui les seves dependències comarcals en un lloc cèntric de la ciutat de
Granollers en la seva condició de capital de comarca.

Així  mateix,  és  objecte  del  present  Conveni  assolir  els  criteris  per  dur  a  terme
l’actuació necessària a l’actual edifici dels jutjats de tal forma que la posada en ús del
mateix contribueixi a la millora de l’entorn urbà de la plaça Josep Barangé. El nou ús
d’aquest  edifici  suposarà  un  canvi  positiu  per  a  aquest  enclavament  central,  ben
comunicat i accessible. 

SEGON.  OBJECTE DE LA CESSIÓ

L’Ajuntament  de  Granollers  constituirà  la  propietat  horitzontal  de  l’edifici  i  cedirà
gratuïtament el domini al Consell comarcal del Vallès Oriental reservant-se la tercera
de les plantes de la finca situada a l’avinguda del Parc, núm. 7 de Granollers. 

La cessió s’instrumentarà davant de notari  que per  torn pertoqui  i  serà inscrita  al
Registre  de  la  Propietat  de  Granollers  en  favor  del  Consell  Comarcal  del  Vallès
Oriental a excepció de la planta tercera.

Aquesta cessió s’efectua atès que la finca té la condició urbanística de solar dins els
termes de l’article 29 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

La cessió serà de la parcel·la i de part de l’edifici:

•Respecte de la parcel·la:

Ocupa  totalment  la  parcel·la  de  537  m2  de  superfície.  Edifici  i  parcel·la  són
coincidents en forma i superfície. 

Limita: al nord, en línia de 19,40 metres, amb la plaça Barangé, a l’est, amb façana de
27,70 metres de llargada amb l’avinguda del Parc, per on hi té l’accés principal; al
sud, en línia de 19,40 metres, amb la plaça de Pau Casals; i per l’oest, amb línia de
27,70  metres  de  llargada  amb la  plaça Barangé,  per  on  hi  ha  una altra  previsió
d’accés. 

Es correspon amb la referència cadastral núm. 0966204DG4006E0001YI.
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•Respecte de l’edifici:

L’edifici aïllat, té planta rectangular i unes dimensions de 27,70 metres de llargada i
19,40 metres d’amplada.

Consta de:

Planta semisoterrani, de 537 m2 de superfície construïda, amb accés des de nucli
d’escala interior.

Planta baixa, de 537 m2 de superfície construïda, i 446,23 m2 de superfície útil. 

S’hi accedeix des de l’avinguda del Parc a través d’escala exterior sota porxo situada
en el punt mig de la façana. Compta amb vestíbul central i al fons entrant, nucli de
comunicació vertical de l’edifici (escala i dos ascensors), que queden adossats a la
façana oest. A banda i banda del vestíbul central, hi ha serveis higiènics i diverses
estances de treball.

Planta  primera,  de  537  m2  de  superfície  construïda,  dels  quals  31,50  m2  es
corresponen al  nucli  d’escala interior  i  dos ascensors,  i  amb la distribució interior
pròpia a l’ús previst: sala de vistes i dependències complementàries.

Planta  segona,  de  537  m2  de  superfície  construïda,  dels  quals  31,50  m2  es
corresponen al  nucli  d’escala interior  i  dos ascensors,  i  amb la distribució interior
pròpia a l’ús previst: sala de vistes i dependències complementàries.

Planta  tercera,  de  537  m2  de  superfície  construïda,  dels  quals  31,50  m2  es
corresponen al  nucli  d’escala interior  i  dos ascensors,  i  amb la distribució interior
pròpia a l’ús previst: sala de vistes i dependències complementàries. (Aquesta planta
romandrà de titularitat municipal).

Planta  quarta,  de  76,50  m2  construïts,  destinada  a  serveis  comuns:  l’escala,  i
estances de maquinària ascensors i instal·lacions.

Estimativament, la quota de participació resultant de la divisió en règim de propietat
horitzontal  és  d’un  20%  per  l’Ajuntament  de  Granollers  i  d’un  80%  pel  Consell
Comarcal del Vallès Oriental. 

La seva descripció al Registre de la Propietat estableix:

“URBANA,  peça de  terra  situada  a  la  ciutat  de  Granollers,  i  que fins  el  moment
formava part de la plaça Calvo Sotelo i del carrer Sant Salvador, actualment avinguda
del parc, núm. 7,  d’extensió superficial  cinc-cents metres quadrats. Afronta: a l’est
amb el carrer Girona, al sud, amb el carrer Sant Salvador , i a l’oest i el nord, amb la
plaça Calvo Sotelo.”

La finca descrita consta inscrita al Registre de la Propietat de núm. 1 de Granollers,
tom 2150, llibre 501, foli 81, finca núm. 7281.

Sobre la finca descrita hi ha construït un edifici de 2.509 m2 de superfície, que no ha
estat objecte d’inscripció en el registre de la propietat.

Li correspon la referència cadastral 0966204DG4006E0001YI, i consta en l’Inventari
de béns i drets de la Generalitat de Catalunya amb el núm. d’ens 00533.”

El dret de sobreelevar, subedificar o edificar en el mateix solar de l’edifici correspon
als titulars de l’edifici en virtut del règim de propietat horitzontal a establir.

Tanmateix, qualsevol ampliació o canvi substancial de l’edifici haurà de ser abordada
per la Comissió de Seguiment  d’aquest  Conveni  tal  i  com s’exposa al  punt  6 del
mateix.

TERCER. RESERVA EN FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE LA
PLANTA  TERCERA  EN  COMPLIMENT  DE  L’ACORD  GOV/3/2015,  DE  20  DE
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GENER, PEL QUAL S'AUTORITZA LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL DOMINI DE LA
FINCA SITUADA A L'AVINGUDA DEL PARC, NÚM. 7, DEL TERME MUNICIPAL
DE GRANOLLERS.

L’apartat  segon de l’ACORD GOV/3/2015,  de  20 de gener,  pel  qual  s'autoritza  la
cessió gratuïta del domini de la finca situada a l'avinguda del Parc, núm. 7, del terme
municipal de Granollers diu de forma literal: 

“-2 L’Ajuntament de Granollers ha de destinar la finca a seu de serveis municipals en
qualitat d’oficines.”

Com s’ha dit als antecedents, l’Ajuntament de Granollers va traslladar una consulta al
Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en data 23 de desembre de
2016 posant en coneixement del Departament de la voluntat de cedir en part l’edifici
de  l’avinguda del  Parc 7 de  Granollers  en  favor  del  Consell  Comarcal  del  Vallès
Oriental  i  la  resposta  mitjançant  ofici  del  Director  General  de  Patrimoni  de  la
Generalitat de Catalunya va ser en el  sentit que no calia modificar el referit acord del
govern sempre que es cedís en part el mateix.

En  virtut  d’aquesta  resposta  l’Ajuntament  de  Granollers  s’obliga  a  constituir  la
propietat horitzontal i es reserva la titularitat del següent espai: 

“Planta  tercera,  de  537  m2  de  superfície  construïda,  dels  quals  31,50  m2  es
corresponen al  nucli  d’escala interior  i  dos ascensors,  i  amb la distribució interior
pròpia a l’ús previst: sala de vistes i dependències complementàries”

L’ús de la planta que es reserva l’Ajuntament de Granollers serà d’oficines i en el
marc de la comissió de seguiment que es constitueix a l’efecte es concretarà el seu
destí  específic que en tot cas afavorirà la relació de col·laboració i  de cooperació
entre ambdues Administracions. Sens perjudici d’aquest destí, el Consell Comarcal
del Vallès Oriental podrà fer ús també dels elements comuns situats a la tercera i a la
quarta planta i tindrà accés a la coberta des de les plantes inferiors. D’altra banda, la
superfície actual dels elements de naturalesa comuna poden modificar-se i esdevenir
superiors  per  la  necessitat  d’adequació  de  l’immoble  als  requisits  de  seguretat  i
accessibilitat. 

QUART.- CONDICIONS DE LA CESSIÓ

L’Ajuntament de Granollers, cedirà gratuïtament el domini de la part corresponent de
l’edifici  referida en l’acord segon, al Consell Comarcal del Vallès Oriental,  lliure de
càrregues i  gravàmens, i lliure d’ocupants amb o sense títol,  perquè aquest pugui
ubicar la seu de les oficines comarcals.

El  Consell  Comarcal  aprovarà el  present conveni  i  amb posterioritat  acceptarà de
forma expressa la cessió de domini en els termes plantejats.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental s’obliga a la rehabilitació íntegra de l’edifici i a
tal  efecte  presentarà  el  projecte  constructiu  el  més  aviat  possible  que,  serà
prèviament treballat de forma conjunta per la Comissió de Seguiment que es cita en
l’apartat SISÈ.

En tant que titular de la cessió gratuïta de la part de la finca corresponent, el Consell
Comarcal podrà gravar el  bé i  disposar-lo com a titular  en la  part  privativa que li
pertoqui.

La cessió gratuïta de domini a favor del Consell Comarcal està subjecta al dret de
reversió sense termini però sí a condició que es concreta per a l’eventualitat de no
destinar el  bé a la seu comarcal o per qualsevol altra causa física o jurídica que
impedeixi al Consell Comarcal prestar els actuals serveis. En el supòsit de reversió
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s’observarà  el  que  s’estableix  a  l’article  50  del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

La reversió, si es produís serà automàtica de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament de
Granollers.  El  dret  de  reversió  produeix  efectes  plens  en  el  mateix  moment  que
s’acrediti, mitjançant acta notarial notificada en forma, que el bé cedit no es destina a
la finalitat prevista. El dret de reversió recau sobre el bé pròpiament cedit i també
sobre  les  construccions,  les  instal·lacions  i  les  millores  amb  totes  les  seves
pertinences i accessions existents en el dit bé, sense que el cessionari tingui cap dret
a ésser-ne indemnitzat,  sense perjudici  del  dret  de l’Ajuntament  de Granollers  de
rebre, havent-ne fet la taxació pericial, el valor dels danys i del detriment causat en el
bé que es objecte de reversió.

La cessió gratuïta per part de l’Ajuntament és d’una edificació que no s’ha afectat al
desenvolupament d’una activitat empresarial  i  que, per tant, no forma part del seu
patrimoni  empresarial  i  en  conseqüència  serà  una  operació  no  subjecte  a  l’IVA  i
tampoc està subjecte a l’Impost de Transmissions Patrimonials.

CINQUÈ.- ELEVACIÓ A PÚBLIC DE LES ACTUACIONS PER FER EFECTIU EL
CONVENI

Per fer efectius els objectius del present conveni, una vegada les parts hagin aprovat
el conveni, l’Ajuntament de Granollers, realitzarà els següents tràmits a poder ser en
una sola escriptura notarial:

a) Inscriurà la major cabuda de la superfície del solar per resoldrà la discordança
amb el Registre de Propietat.

b) Elevarà a pública la declaració d’obra nova de l’actual edifici de l’Avinguda del
Parc 7 de Granollers. 

c) Constituirà la propietat horitzontal el més aviat possible.  

d) Incoarà l’expedient de cessió del domini i previs els tràmits oportuns acordarà
pel seu Plenari la cessió del domini al Consell Comarcal del Vallès Oriental de la part
corresponent de l’edifici descrita a l’apartat segon. 

Els quatre tràmits conjuntament amb el present conveni seran lliurats a la notaria per
la  seva  elevació  a  públics  i  posterior  inscripció  al  Registre  de  la  Propietat  de
Granollers.

Per  fer  efectiva  la  cessió,  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  adoptarà  els
següents acords:

a) Aprovarà el present conveni 

b) Acceptarà de forma expressa la cessió.

Les despeses notarials i registrals seran a càrrec del Consell Comarcal del Vallès
Oriental.

SISÈ.-  CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI  DE  L’AVINGUDA DEL  PARC 7  DE
GRANOLLERS I COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT

L’edifici  de  l’Avinguda  del  Parc  7  de  Granollers  haurà  de  ser  objecte  de  les
preceptives actuacions de reforma exterior i adequació interior per tal d’adequar-lo a
l’ús previst al present conveni. 

L’edifici es repensarà des de la òptica de l’encaix i potencialització del context urbà en
què es situa, primant la qualitat constructiva i pel que fa a la imatge exterior, la qualitat
de la intervenció i  els materials.  És preceptiva la intervenció en façana per tal  de
millorar, com a mínim,  la imatge exterior de l’edifici  així com el seu comportament
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tèrmic  de  les  obertures  i  millorar  de  forma  substancial  l’eficiència  energètica  de
l’edifici. 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental s’obliga a la rehabilitació de la façana. 

Es constitueix una comissió de seguiment que tindrà una doble funció.

En el període comprès entre la redacció del projecte i la declaració d’obra nova, tindrà
les següents funcions:

a)Coordinar i facilitar la intervenció municipal preceptiva sobre l’obra i  l’edificació.

b)Garantir la qualitat de la intervenció sobre la construcció

c)Vetllar per la imatge de l’edifici en el seu context

d)Consensuar  solucions  en la  rehabilitació  de  la  façana  i  en  la  configuració  dels
accessos, dels elements comuns i del programa global d’usos

e) Participar en la selecció de l’equip tècnic redactor del projecte en el cas que el
Consell Comarcal del Vallès Oriental no el redacti directament. 

No obstant això, en el cas que sigui el Consell Comarcal del Vallès Oriental qui el
redacti directament, caldrà comptar amb la participació de l’Ajuntament de Granollers
pel que fa a la configuració de la façana i dels elements comuns. 

f)  Participar en la selecció de l’equip tècnic  que dirigeixi  la obra en el cas que el
Consell Comarcal del Vallès Oriental no la dirigeixi  directament.

g)Fer un seguiment de l’execució de les obres

h)La  resta  que  s’escaiguin  per  la  bona  consecució  i  desplegament  de  l’objecte
d’aquest conveni. 

En el període entre la declaració d’obra nova i fins l’extinció del conveni

• Establir de forma conjunta l’ús de la planta tercera de l’edifici

. Acordar qualsevol alteració de la configuració general de l’edifici 

• Assistir a la reunió anual de la comunitat 

La composició, serà de 3 membres per cada ens, amb caràcter tècnic i polític. Les
decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens. 

SETÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI

El conveni es podrà resoldre:

a)Per impossibilitat física o legal d’executar-lo.

b)Per incompliment dels terminis establerts, sempre que vençut el termini hi hagi un
preavís de tres mesos de la part que no ha incomplert abans de la seva resolució.

c)Per renúncia del Consell Comarcal del Vallès Oriental. A tal efecte les despeses
que  hagi  portat  a  terme  en  cap  cas  seran  reintegrables  per  l’Ajuntament  de
Granollers.

d)Per no destinar el bé a la seu comarcal.

La resolució comportarà la restitució de la titularitat al seu moment previ al conveni
sense dret a rescabalament.

Com a prova de conformitat amb el contingut del Conveni,  les parts el signen, per
duplicat , a un sol efecte en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament 

Per l’Ajuntament de Granollers  Pel Consell Comarcal del Vallès Oriental  

L’Alcalde El President 
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La Secretària General El Secretari General accidental

SEGON.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental als efectes de la
seva corresponent aprovació amb caràcter previ a l’acceptació expressa.

TERCER.- Designar  membres de la  Comissió de Seguiment a la  Tinent  d’Alcalde
d’Urbanisme i Habitatge, la Cap de Servei d’Urbanisme i el Gerent Municipal.

QUART.- Inscriure el present conveni en el Registre de Convenis als efectes de donar
compliment a la legislació de transparència.

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació la regidora d'urbanisme, la senyora 
Mònica Oliveres, té la paraula, endavant: 

Senyora Oliveres:  Gràcies alcalde.  Molt  bona nit  regidors,  molt bona nit  a tots els
presents que ens acompanyeu avui.

Efectivament,  tal  com  llegia  la  senyora  secretària,  el  que  portem  avui  al  Ple  és
l'aprovació  d'un  conveni  fruit  d'un  acord  amb  el  Consell  Comarcal.  Estem  molt
contents d'haver arribat aquest acord. 

És un acord de cessió del domini, per tant, de la propietat, de bona part d'un edifici
ben cèntric de la de la ciutat, per tal que el Consell Comarcal pugui prestar a tots
nosaltres,  a  tota  la  ciutadania  i  els  ciutadans  també  de  la  de  la  comarca,  no
exclusivament de la ciutat, en millors condicions en les que ho fa a l'actualitat. 

La seu del Consell Comarcal ha quedat limitada. Tots la coneixeu, el carrer Ricomà i,
en tot cas, el Consell Comarcal va plantejar la ciutat, la possibilitat de trobar alguna
solució per aquesta nova seu que es planteja des de fa un cert temps.

En aquest sentit, dir que estem, com deia, contents d'aquest acord perquè l'equip de
Govern sempre ha treballat perquè aquesta seu continués a la ciutat, com creiem que
no pot ser d'una altra manera, atès que Granollers exerceix la vocació de capital de
comarca,  en  tants  i  tants  aspectes,  i  també,  lògicament,  acompanyant  doncs  les
administracions i els organismes públics que tenen com àmbit de gestió i de Govern,
l'àmbit Comarcal. Per tant, contents de portar avui a Ple la ratificació d'aquest conveni
que és fruit d'aquest acord amb una altra administració pública. Entenem que l'acord
entre administracions  públiques,  és quelcom,  que hauria de sovintejar  a la  nostra
realitat política. 

En tot cas, l'edifici dels antics jutjats sabeu que va quedar en desús quan va entrar en
funcionament la nova seu al carrer Josep Umbert i, en tot cas, fruit d'aquesta situació
l'equip  de  Govern  va  posar  la  proposta  sobre  la  taula  d'aquest  aquest  edifici  per
albergar la nova seu del Consell Comarcal. 

És un edifici que es troba en molt bona estat i què té una centralitat evident en el sí,
en el centre de la plaça Barangé, que és una plaça que creiem, i per això, fa anys que
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la ciutat hi treballa, i, en  tot cas, hi ha treballs urbanístics en curs que ha de guanyar
en  vitalitat,  ha  de  guanyar  en  ús,  ha  de  guanyar  amb ocupació,  ha  de  guanyar
sobretot en vida. Per tant, aquesta nova vida per un edifici en desús que és, sobretot,
el resultat d'aquest acord entre Consell Comarcal i  l'Ajuntament ens satisfà perquè
entenem que és reciclant, rehabilitant però reciclant arquitectures que puguem, doncs,
prestar a un millor servei a la ciutat i, sobretot, a trobar un sentit a certa realitat. 

En aquest sentit dir que, l'edifici té dos mil cinc-cents metres quadrats, el coneixeu
sobradament  molt  de vosaltres,  segur  que hi  teniu vivències molt  personals  i  ben
properes, atès que va ser un edifici usat durant molts anys com a com edifici judicial i,
per tant, que cobri vida per seguir prestant serveis administratius, que és l'acord en
què l'Ajuntament  va rebre aquest edifici cedit en el seu moment de la Generalitat,
arrel del canvi dels jutjats.

En la seva situació actual, doncs, ens satisfà. Per tant, és un conveni que haurà de
ser  ratificat  també en el  Plenari  del  Consell  Comarcal,  com esperem que es  faci
properament i que inicia una nova dinàmica en aquesta cantonada d'aquesta plaça
tan cèntrica  de la ciutat de Granollers. 

No m'estendré i, en tot cas, en el torn de rèplica, jo crec que podem parlar-ne o en tot
cas en el torn, coneixeu perquè n'hem parlat en la Comissió Informativa, com no pot
ser d'una altra manera, a l'abast dels regidors, d'aquest conveni. 

En tot  cas,  insistir  amb aquesta  qüestió,  un  nou ús  per  un  edifici  existent,  millor
prestació de serveis en els ciutadans de la ciutat i de la comarca, una Comissió de
seguiment per poder vetllar perquè la petita transformació que requereix l'edifici en el
seu interior i també per adequar la seva imatge, doncs, sigui fruit de nous acords que
seguiran el que avui us presentem. 

I, una altra qüestió, entenem que la millora les condicions de treball dels treballadors
del Consell Comarcal que es produirà amb la posada en funcionament de la nova seu,
un cop el Consell Comarcal faci front al projecte i a les obres, també és una qüestió
que ens satisfà. 

En  tot  cas,  reciclar  arquitectures,  reciclar  racons  de  la  ciutat  que  existeixen,  és
reinterpretar la realitat, superar l'actualitat, en aquest cas l'actualitat d'una plaça, però
millorar el present i sobretot enfocar el futur. Moltes gràcies. 

Alcalde:  Moltes  gràcies.  Aquí  no  hi  ha  anunciades  intervencions.  Sí  que  hi  ha
demanades votacions. 

S’aprova per majoria absoluta, amb els 21 vots favorables dels grups municipals 
socialista, del PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG i Ciutadans i  les 2 abstencions del 
grup municipal de la Crida per Granollers CUP
 

56 / 88



COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

9.-Aprovar  el  Conveni  de  cooperació i  col·laboració  entre  els  municipis  que
integren el "Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de
Catalunya"

 
La creació dels Consells de la Formació Professional per part  dels ens locals i  el
treball plegats culmina el 16 de març de 2011 amb la signatura d’una «Acord marc de
col·laboració per la creació i el foment del Fòrum de les ciutats amb Consells de la
Formació  Professional»  per  part  dels  representants  dels  Consells  de  la  Formació
Professional de les ciutats de Barcelona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida,
Mataró i Terrassa. 
Amb posterioritat s’incorporen els Consells de la Formació Professional de les ciutats
de  Rubí  i  Tarragona,  mitjançant  la  signatura  del  «Conveni  de  col·laboració  i
cooperació entre els municipis que integren el Fòrum de les ciutats amb Consells de
la  Formació  Professional  de  Catalunya»,  aprovat  per  en  sessió   plenària  de
l’Ajuntament de Granollers en data 28 de juny de 2016, i signat el 21 de setembre del
mateix any. 

Les ciutats actualment integrades en el  “Fòrum de les ciutats amb Consells  de la
Formació Professional” es proposen:

- Treballar des de la proximitat del territori, aportant el coneixement que ens dóna
la relació habitual amb els agents locals, per millorar la Formació Professional a
les nostres ciutats.
- Actuar com interlocutors necessaris en els nostres territoris, de les institucions i
organismes  competents,  per  avançar  en  una  visió  integrada  de  la  Formació
Professional.
-  Defensar  el  paper  de  cada  Consell  com  els  responsables  d’elaborar  les
demandes  i  propostes  dels  respectius  territoris  en  relació  a  la  planificació  i
coordinació de la formació professional inicial i per a l’ocupació.
- Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i coordinació
de la Formació Professional creats per les entitats municipalistes, i en les zones
educatives de cada territori.
- Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la
Formació professional, tant a nivell local com de les altres administracions, i la
Llei 40/2015, de l’1 d’octubre de Regim Jurídic de Sector Públic

L’objecte d’aquest conveni de cooperació i col·laboració, és el de  potenciar la relació i
cohesió entre els  municipis  integrats  en el “Fòrum de Ciutats amb Consells  de la
Formació  Professional  de  Catalunya”,  establint  el  compromís  de  treballar
coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències entre els
mateixos. 

La  naturalesa  jurídica  del  Fòrum  de  les  Ciutats  amb  Consell  FP  es  basa  en  la
cooperació entre diferents municipis mitjançant conveni per assolir objectius d’interès
comú en l’àmbit de la formació professional. 

Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats locals i/o comarcals que,
també disposin d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el nom
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de Consells de la  Formació Professional o altres, i  que comparteixen l’objectiu de
millora i innovació de la Formació Professional.

Amb la voluntat  d’incorporar al  Fòrum les ciutat  de Girona,  El  Prat  de Llobregat  i
Sabadell,  es  proposa  la  revisió  i  signatura  d’un  nou  conveni  de  col·laboració  i
cooperació. 

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, facilita la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribueix a
l'exercici d'activitats d'utilitat pública.

Aquest conveni marc de col·laboració no implica cap despesa econòmica directa. 

Vist l’informe emès pel Cap del Servei d’FP de l’Ajuntament de Granollers

Fonaments de dret
Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic

Es proposa el ple de la corporació

PRIMER.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de cooperació i col·laboració
entre els municipis que integren el «Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació
Professional de Catalunya", que es transcriu a continuació:

«REUNITS
El senyor Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació, Infància i Joventut de
Barcelona;  el  senyor  Francesc  Arolas  Pou,  regidor  d’Educació,  Infància  i  Joventut  de
Granollers; el senyor Jaume Graells Veguin, regidor de govern d’Educació de l’Hospitalet
de Llobregat;  la senyora  Montserrat  Parra Albá,  regidora de  Polítiques en favor de la
Creativitat,  la  Cultura,  l’Educació  i  els  Esports de Lleida;  el  senyor Miquel  Àngel  Vadell
Torres,  regidor  Educació,  Espais  Públics,  Equipaments  Municipals  i  Sostenibilitat  de
Mataró;  el  senyor  Rafael  Güeto  Ortiz,  regidor  delegat  de  l’àrea  de  Desenvolupament
Econòmic i Local de Rubí; el senyor Francesc Roca Rosell, conseller d’Educació, Ocupació
i  Desenvolupament  Econòmic  de Tarragona; el senyor Alfredo Vega López, alcalde de
Terrassa;  la senyora Isabel Muradàs Vázquez, regidora d’Educació i Esports de Girona; la
senyora Pilar Eslava Higueras, regidora d’Educació del Prat de Llobregat; i el senyor Joan
Berlanga Sarraseca, regidor d’Educació i Sostenibilitat  de Sabadell, subscriuen el següent
Conveni de cooperació i col·laboració.

PREÀMBUL
1. Les competències de l’administració local en relació amb la formació professional
L’Administració  local  no  té  atribuïdes  competències  directament  relacionades  amb  la
formació professional, atès que no formen part de les competències considerades com a
“pròpies” per raó del redactat de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL),  segons la redacció donada per la  Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). Tanmateix, en
el  seu  article  7.4,  la  LRBRL  obre  la  possibilitat  que  les  entitats  locals  puguin  exercir
competències diferents d’aquelles considerades  com a “pròpies” per l’article 25, sempre
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que no es posi en risc la sostenibilitat financera de la hisenda municipal (d’acord amb la Llei
orgànica  2/2012,  de 27 d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera)  i  no
s’incorri en un supòsit d’execució simultània de serveis públics amb una altra administració. 

La formació professional és un àmbit material compartit per les polítiques educatives i les
polítiques  actives  d’ocupació,  sobre  la  base  del  concepte  d’ocupabilitat,  en  què  la
qualificació professional apareix com un dels factors clau. 

L’Estratègia Europea 2020 (E2020), adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny de 2010,
promou justament el creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, i fa especial referència a
establir  una  major  coordinació  entre  les  polítiques  regionals,  estatals  i  europees,  tot
destacant  el paper  rellevant  de  les  administracions  regionals  i  locals  en  el  seu
desenvolupament. En aquesta mateixa direcció, el Govern de la Generalitat va aprovar el
21 de febrer de 2012 l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020, que estableix com a
objectiu central la millora de l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses
catalanes.

La nova Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, pretén respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de
les  persones,  les  empreses,  els  sectors  i  els  territoris,  donant  sempre  preferència  als
col·lectius  amb  atenció  prioritària de  les  polítiques  públiques.  Un  dels  seus  principals
objectius  és  garantir  el  dret  subjectiu  a  l’ocupabilitat,  i  a  aquest  efecte  la  formació
professional és un factor del tot clau. La Llei pretén integrar els serveis locals d’ocupació
dins  l’ordenació  del  sistema d’ocupació  de  Catalunya,  per  tal  de  garantir  l’accés  de  la
ciutadania a serveis d’orientació, de formació i d’intermediació (article 1). És per això que
les organitzacions representatives de les administracions locals participen en l’elaboració
del  Pla  de  Desenvolupament  de  les  Polítiques  d’Ocupació,  en  el  marc  del  Consell  de
Direcció del qual formen part (article 7). Així mateix, la Llei  estableix entre els seus principis
rectors  la  cohesió  i  el  reequilibri  territorial,  la  corresponsabilitat,  la  cooperació  i  la
coordinació,  la  complementarietat  i  la  proximitat,  on  es  té  especialment  en  compte  els
serveis i els programes de les administracions locals (article 3). I també, pel que fa a l’àmbit
de concertació social territorial, en què les entitats locals tenen un paper clau pel que fa a
l’impuls i la coordinació de fórmules organitzatives establertes sota qualsevol forma jurídica
prevista per la legislació local (article 15).

La formació  professional  presenta  un  clar  lligam material  entre l’àmbit  de les  polítiques
educatives i  el  de les polítiques actives d’ocupació, a través del concepte d’ocupabilitat.
Això esdevé encara més explícit, tal com queda recollit a la Llei 10/2015, de 19 de juny, de
formació i qualificació professionals de Catalunya. Així, l’article 5 preveu la participació de
l’Administració local en la planificació i el desenvolupament de les polítiques de formació i
de  qualificació  professionals.  L’article  7,  dedicat  en  exclusiva  a  l’Administració  local,  li
atribueix  facultats  d'informació  i  orientació,  i  polítiques  actives  d'ocupació  en  el  marc
d’aquest Llei i de la Llei  d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació
de  Catalunya,  i  preveu  que  l’Administració  local  formi  part  dels  òrgans  rectors  i  de
participació del sistema de formació i qualificació professionals. 

En la  mateixa Llei   10/2015,  de 19 de juny,  de formació  i  qualificació professionals  de
Catalunya,  l’article 22 del títol III també reserva un espai per a les administracions locals
dins la Xarxa del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals, on s’especifiquen els
agents que la integren. Es preveu, així mateix (article 28.4, capítol II, títol IV), que l’Agència
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya es pugui coordinar amb les
administracions  locals  pel  que  fa  al  desenvolupament  de  les  funcions  d’informació,
orientació i assessorament. I, dins del mateix títol IV, s’estableix el model de col·laboració
amb l’Administració local, entre d’altres, per a l’alternança i la formació dual.

2. El paper de l’administració local en relació amb la formació professional
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Les aportacions fetes pels  municipis tenen una especial  rellevància en els àmbits de la
joventut,  la  promoció  i  el  desenvolupament  econòmic,  i  l’ocupació,  però  també  i,  molt
especialment, en el de l’educació i la formació professional.

En els darrers anys s’ha incrementat el grau de compromís, la magnitud de l’esforç i els
resultats evidents que es poden observar a les nostres ciutats en àmbits tan destacats com:

• la promoció de la formació professional
• l'apropament entre els centres educatius i les empreses
• la transició una vegada finalitzada l'etapa obligatòria
• les sortides a l'alumnat que no acredita l'ESO

Per iniciativa municipal, a moltes ciutats de Catalunya s’han creat plataformes estables de
treball, generalment sota el nom de Consell de la Formació Professional, però també amb
altres denominacions, que comparteixen un mateix objectiu: tenir estructures pròpies que
permetin  treballar  tots  aquests  aspectes  d’una  manera  més  coordinada  dins  dels  seus
municipis i per a la millora i la innovació de la formació professional i/o ocupacional.

La proximitat dels municipis permet que tinguin un coneixement sobre la realitat  social i
econòmica que ajuda a millorar la vinculació entre la planificació de l’oferta formativa i les
necessitats reals del mercat laboral.

Les institucions europees estan fent un esforç per potenciar la formació professional en els
països membres de la Unió:

• Marc europeu de qualificacions per a l’aprenentatge permanent (2008)
• Sistema europeu de crèdits per a l’educació i la formació professionals (2009)
• Marc  de  referència  europeu  de  garantia  de  la  qualitat  en  l’educació  i  formació
professionals (2009)
• Recomanació del Consell de la Unió Europea sobre la validació de l’aprenentatge
no formal i informal (2012)
• Directiva europea sobre el reconeixement de qualificacions professionals (2013)
• Estratègia Europea 2020, que planteja millorar el nivell de qualificació de la població

L’Administració local no pot mantenir-se aliena a aquest esforç. Cal fer nostre el contingut
de la nota informativa que, al mes de desembre de 2013, publicava el Centre Europeu per
al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP):

" ... tot i que les polítiques estatals són les que conformen el marc de les polítiques en
formació professional, són les regions i els governs locals on es poden forjar les sòlides
aliances  entre  l’educació  i  el  sector  formatiu,  els  interlocutors  socials,  els  serveis
d’ocupació, els joves i els treballadors socials, que poden donar suport als estudiants, a les
escoles professionals i a les empreses, ajudant així a fer que més joves puguin obtenir les
qualificacions adequades".

Forma part dels antecedents del Fòrum la creació de consells de la formació professional
per part dels ens locals i el treball intermunicipal, que va culminar el 16 de març de 2011
amb la signatura per part de representants dels consells de la formació professional de les
ciutats de  Barcelona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró i Terrassa  d’un
Acord marc de col·laboració per a la creació i el  foment  del  Fòrum de les Ciutats amb
Consell de la Formació Professional.  Amb posterioritat, s’hi incorporen els consells de la
formació  professional  de  les  ciutats  de  Rubí  i  Tarragona,  mitjançant  la  signatura   del
Conveni de cooperació i col·laboració Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació
Professional de Catalunya, signat a Lleida el  21 de setembre de 2016. Actualment, i en
virtut  d’aquest  nou conveni,  s’hi  incorporen les  ciutats de Girona,  el  Prat  de Llobregat  i
Sabadell.  
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És a la vista dels antecedents que es contenen en el present preàmbul, i amb la voluntat
que  ha estat  expressada,  que  els  ajuntaments  de  les  ciutats  de Barcelona,  el  Prat  de
Llobregat,  Girona,   Granollers,  l’Hospitalet  de Llobregat,  Lleida,  Mataró,  Rubí,  Sabadell,
Tarragona i Terrassa  

M A N I F E S T E N
1. Que la legislació de règim local,  i la de caràcter sectorial,  reserva a l’Administració
local un paper en relació amb la formació professional i/o ocupacional, respecte del qual té
incumbències, voluntat, capacitat tècnica i compromís.  Quan parlem de forma genèrica de
la formació professional fem referència a qualsevol de les seves modalitats.
2. Que el món local en el sentit més ampli, que inclou les autoritats locals, els centres
educatius i de formació, les empreses, els gremis i les associacions professionals, així com
les  organitzacions  empresarials  i  sindicals  del  territori,  té  unes  condicions  d’arrelament,
capil·laritat i relacions socials que generen un potencial únic per contribuir positivament a
abordar  el  repte de millorar  la  formació professional  i/o  ocupacional,  en particular  si  ho
assumeixen explícitament, com és el cas de les ciutats que formen part del Fòrum de les
Ciutats amb Consell de la Formació Professional.

3. Que l’Administració local pot aportar el coneixement sobre la realitat social i econòmica
que dona la proximitat per tal de millorar la vinculació entre la planificació i l’adaptació de
l’oferta formativa a les necessitats reals dels territoris.

4. Que les ciutats actualment integrades en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la
Formació Professional  representem, en el context general de Catalunya, una part important
del PIB català, de les empreses de Catalunya, de la població assalariada, dels centres de
formació professional i ocupacional, i de les persones que cursen la formació professional i/
o ocupacional, i ens proposem:

a)  Treballar  des  de  la  proximitat  del  territori,  aportant  el
coneixement  que  ens  dona  la  relació  habitual  amb  els  agents
locals,  per millorar  la  formació professional  i/o  ocupacional  a les
nostres ciutats.
b)  Actuar  com  a  interlocutors  necessaris  de  les  institucions  i
organismes competents,  en els nostres territoris, per avançar en
una visió integrada de la formació professional i/o ocupacional.
c)  Defensar  el  paper  de  cada  Consell  com  el  responsable
d’elaborar  les  demandes  i  propostes dels  respectius  territoris  en
relació amb la planificació i coordinació de la formació professional
inicial i per a l’ocupació. 
d)Participar,  de  manera  activa,  en  els  diferents  òrgans  de
planificació i coordinació de la formació professional i/o ocupacional
creats per les entitats municipalistes, i en les zones educatives de
cada territori.
e)  Potenciar  la  coordinació  efectiva  entre  els  diferents
departaments implicats en la formació professional i/o ocupacional,
tant a escala local com de les altres administracions.

5. Que amb aquesta voluntat es considera adient articular aquesta actuació mitjançant un
conveni  de  cooperació  i  col·laboració,  d'acord amb les  previsions  contingudes a la  Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic.

Per tot això, i en conseqüència, els ajuntaments de Barcelona, el Prat de Llobregat, Girona,
Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Sabadell, Tarragona i Terrassa
subscriuen aquest conveni, i estableixen voluntàriament i de comú acord els següents

P A C T E S
1. OBJECTE DEL CONVENI
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L’objecte d’aquest conveni de cooperació i col·laboració és potenciar la relació i cohesió
entre  els  municipis  integrats  en  el  Fòrum  de  les  Ciutats  amb  Consell  de  la  Formació
Professional de Catalunya,  i establir el compromís de treballar coordinadament i facilitant la
transferència de coneixements i experiències entre ells.
I, també, presentar-nos com a Fòrum davant de les instàncies que pertoquin, per tal de
defensar  els  nostres  interessos  individuals  i  col·lectius,  mantenint  l’autonomia  de  cada
Consell en les relacions institucionals i tècniques amb altres administracions.

La naturalesa jurídica del Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional es
basa en la cooperació entre diferents municipis mitjançant el present  conveni per assolir
objectius  d’interès  comú en l’àmbit  de la formació professional  i/o ocupacional  a escala
local.  L’àmbit  d’actuació  del  Fòrum  serà  el  territori  de  Catalunya,  malgrat  que  la  seva
projecció pugui ser extensiva a l’àmbit nacional i internacional.

2. ADMINISTRACIONS QUE SUBSCRIUEN EL CONVENI
Les administracions que subscriuen el conveni, i que formen part del Fòrum de Ciutats amb
Consell de la Formació Professional de Catalunya són els municipis de Barcelona,  el Prat
de Llobregat, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Sabadell,
Tarragona i Terrassa.

Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats locals i/o comarcals que també
disposin d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el nom de Consell
de la Formació Professional o altres, i que comparteixin l’objectiu de millora i innovació de
la formació professional i/o ocupacional.

La  incorporació  d’altres  administracions  requerirà  la  conformitat  de  totes  les  ciutats
integrades i la formalització de l’acord d’adhesió al present conveni per part de l’ajuntament
interessat.

3. ACTUACIONS A REALITZAR
D’acord amb l’objectiu principal definit  genèricament en el pacte primer, és voluntat dels
municipis que integren el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional
treballar per tal de portar a terme les actuacions específiques que s’indiquen a continuació:

1.  Creació d’un marc de relació i  col·laboració,   preferent  i  estable,  amb les  entitats
relacionades  amb l’àmbit  municipalista  i  de la  formació  professional,  principalment:  -
associacions  municipalistes,  consells  comarcals,  diputacions  provincials,  Direcció
General de la Formació Professional, Servei d’Ocupació de Catalunya, Consell Català
de la Formació Professional i altres entitats vinculades amb la formació professional.
2. Planificació d’actuacions dirigides a  la implicació de les entitats municipalistes, en
igualtat  de  condicions  amb  la  resta  dels  agents  que  incideixen  directament  en  la
formació professional i/o ocupacional, per tal que es puguin corresponsabilitzar de les
decisions que es prenguin de forma global.
3. Coordinació conjunta per mantenir una presència pública com una sola veu, en els
espais  que s’acordin,  emetent  opinions  i   en defensa del  reconeixement  de la  tasca
desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional i/o ocupacional.
4. Presentació com a interlocutors necessaris davant d’altres administracions o entitats
relacionades amb el nostre àmbit en els temes vinculats amb la formació professional i/o
ocupacional en els nostres municipis i com a Fòrum.
5. Planificació i execució d’actuacions específiques de forma coordinada entre tots els
municipis signants  d’aquest  conveni,  en  l’àmbit  de  la  formació  professional  i
ocupacional.
6. Organització de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre territori per
contrastar experiències.

4. COORDINACIÓ I SEGUIMENT
Per tal de facilitar l’execució i el seguiment coordinats de les accions previstes en aquest
conveni, es constitueix una Comissió de Seguiment del Fòrum integrat per representants
que han designat cadascun dels municipis signataris.

62 / 88



La Comissió de Seguiment es reunirà un mínim de tres vegades a l’any, adoptarà el seus
acords per  consens  i  subjectarà  el  seu règim de funcionament  al  que ella  mateixa  fixi
garantint,  en  tot  cas,  la  possibilitat  que  qualsevol  de  les  parts  pugui  sol·licitar  una
convocatòria de reunió extraordinària si escau. Les reunions tindran lloc de forma rotatòria,
voluntària i amb acord unànime en les diferents ciutats membres del Fòrum.

La Comissió de Seguiment podrà constituir les comissions de treball que escaiguin per tal
de dur a terme els objectius d’aquest  conveni.  Totes  les persones membres del  Fòrum
podran formar part voluntàriament d’una comissió de treball o més, i caldrà garantir sempre
un mínim de tres membres en la  composició de cadascuna.  A més, es podrà autoritzar
l'assistència a qualsevol comissió de treball de persones alienes al Fòrum amb motiu de
llurs coneixements sobre el tema o temes a tractar a la reunió. Aquestes persones tindran
veu, però no vot. Les comissions de treball es reuniran segons la seva pròpia organització i
determinació.  La  seva  durada  podrà  ser  temporal  i/o  per  a  la  realització  d’encàrrecs
concrets que se’ls pugui encomanar. 

La  Secretaria  Tècnica  serà  l’òrgan  de  gestió  tècnica  i  administrativa  que  assumirà  de
manera voluntària, rotatòria per un període no superior a dos anys i per acord unànime de
les entitats membres del Fòrum les funcions i tasques que li són pròpies, recollides en el
seu corresponent reglament de règim intern i de funcionament aprovat per la Comissió de
Seguiment. 

5. RECURSOS I FINANÇAMENT
La signatura d’aquest conveni no implica l’establiment de cap aportació econòmica de les
parts. No obstant això, la Comissió de Seguiment podrà promoure, mitjançant l’establiment
d’encàrrec  en  favor  d’alguna  de  les  administracions  que  formin  part  del  Fòrum,  la
possibilitat  d’acollir-se a línies  de subvencions que eventualment  existeixin i  que tinguin
objectius alineats amb els d’aquest Conveni.

6. RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni es fonamenta, pel que fa al règim jurídic, en les estipulacions contingudes a
la  Llei  26/2010,  de 3  d’agost,  de  règim jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya i en la resta de normativa estatal i autonòmica que és d’aplicació en
matèria de relacions i de col·laboració i cooperació  associativa, de caràcter voluntari i base
negocial, que s’estipulin per a la consecució de finalitats d’interès comú i que persegueixen
fins d’interès públic.

També s’aplicarà la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (articles
47-53).

Consegüentment, el conveni es regeix per les presents clàusules, per la legislació de règim
local i per la legislació sectorial corresponent. 

En cas de conflicte entre les parts signatàries relacionat amb la interpretació i el compliment
del conveni que no pugui ser resolt per la Comissió de Seguiment del Fòrum, les parts es
sotmetran als tribunals corresponents de l’ordre contenciós administratiu.

7. MODIFICACIONS
Les parts poden modificar aquest conveni  en qualsevol moment,  mitjançant  l’acord dels
òrgans competents de les respectives parts atorgants.

Les modificacions que, si escau, es pactin s’adjuntaran com a addenda d’aquest conveni.

8. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Aquest conveni es pot extingir o resoldre, entre altres causes, per les següents:

•La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de compliment dels objectius
pretesos.
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•L’incompliment de les obligacions derivades del conveni. 
•L’avinença de les parts signatàries.
•Altres legalment previstes.

Així mateix, es preveu que els municipis signataris d’aquest acord i els que posteriorment
s’hi adhereixin, si s’escau, puguin separar-se del Fòrum de les Ciutats amb Consell de la
Formació Professional de Catalunya de forma unilateral,  per acord dels  seus respectius
òrgans de govern.

9. VIGÈNCIA
Aquest conveni serà vigent  durant un període de quatre anys des del moment de la seva
signatura i amb possibilitat de quatre anys més de pròrroga, acordada abans d’exhaurir-se
el primer període.

10. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS
Aquest conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació entre les
parts,  que  assumiran  només  les  obligacions  que  en  dimanen,  de  tal  manera  que  la
responsabilitat de cadascuna d’elles es limitarà a les obligacions que s’hi estipulen.

11. DEROGACIÓ
Aquest  conveni deroga i substitueix el Conveni de Cooperació i Col·laboració Fòrum de les
Ciutats amb  Consell de la Formació Professional de Catalunya, signat a Lleida el 21 de
setembre de 2016.

12. FINAL
L’efectivitat   dels  pactes  continguts  en aquest  conveni  quedarà  condicionada  a la  seva
aprovació pels òrgans de govern competents de les respectives administracions, amb la
prèvia tramitació del procediment corresponent.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, en onze còpies i a un sol
efecte.»

SEGON.- Facultar el regidor d'Educació, Sr. Francesc Arolas Pou, per a la signatura
del conveni.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats

Alcalde:  Moltes  gràcies.  El  regidor  d'Educació  farà  l'explicació  d'aquest  conveni,
endavant: 

Senyor Arolas:  Bona tarda a tothom. 

Com sabreu, des de l'any 2009 a la ciutat tenim el que és el Consell de la Formació
Professional, un òrgan on ens reunim tots els agents que estem involucrats en el que
és la formació Professional a la ciutat. 

Dos anys més tard, l'any 2011, les sis ciutats que disposaven del Consell municipal de
la  formació  Professional,  que  érem  Barcelona,  l'Hospitalet  de  Llobregat,  Mataró,
Terrassa i  Granollers,  vam crear  el  Fòrum de ciutats  amb Consell  de la  formació
Professional, per tal de treballar plegades per millorar la "FP" al voltant d'uns valors
que fomenten la contribució local: 
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El treball de proximitat, la interlocució institucional, una adequada planificació i diàleg
de la "FP", la coordinació i el treball entre els diferents agents que intervenen en la
formació professional. 

L'any 2016 i donat que altres municipis a banda d'aquests sis inicials van manifestar el
seu interès a formar part del Fòrum es va signar un nou conveni de col·laboració. Un
conveni que establia un nou marc de relació i de col·laboració estable entre totes les
ciutats. El nou conveni, que com deia es va signar l'any 2016 a Lleida, va obrir la porta
als  Consells  de  la  Formació  Professional  de Rubí  i  Terrassa,  i  en l'acord d'aquell
conveni es proposava: 

Treballar des de la proximitat del territori aportant el coneixement que ens dóna la
relació  habitual  amb  els  agents  locals  per  millorar  la  formació  professional  a  les
nostres ciutats.

Actuar com a interlocutors necessaris en els nostres territoris de les institucions  i
organismes competents per avançar en una visió integrada de Formació Professional.

Defensar el  paper de cada Consell  com el responsable d'elaborar les demandes i
propostes dels respectius territoris en relació a la planificació planificació i coordinació
de la Formació Professional inicial i per l'ocupació.

Participar de manera activa en els diferents òrgans de planificació i coordinació de la
Formació Professional creats per les entitats municipalistes i en les zones educatives
de cada territori i  potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments
implicats en la formació professional tant a nivell local com d'altres administracions.  

Amb l'entrada de nous consells en noves ciutats i  donada que la legislació vigent
havia canviat, s'ha cregut convenient fer un nou conveni. Un nou conveni que segueix
tenint com a valors els descrits anteriorment i que permet que qualsevol municipi que
a partir d'ara crei estructures semblants pugui integrar-se en aquest Fòrum de ciutats
amb consells de la "FP" sense que faci falta renovar el conveni. 

Aquest nou conveni que signarem a Mataró el proper divuit d'Abril, s'incorporen tres
territoris més, el Consell de la "FP" de Girona, el Consell de la Formació Professional
de Sabadell i la Riera de Caldes i la taula de la Formació Professional del Prat de
Llobregat.

I, a més a més, s'evoluciona dins del propi Fòrum, definir l'estructura de treball creant
una Comissió de seguiment i una estructura tècnica que serà rotatòria cada dos anys i
que encapçalarà, per primera vegada, Mataró. Gràcies. 

Alcalde:  Moltes gràcies.  Aquí no hi ha demanades intervencions i  tampoc votació,
s'entén que s'aprova per unanimitat, si no senyala ningú el contrari. 

Aprovada per unanimitat
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JUNTA DE PORTAVEUS

9.-1 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en suport a la Moció 
presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Granollers

La Secretària informa que aquesta Moció ha estat aprovada per majoria absoluta amb
els vots a favorables dels grups municipals Socialista,  d’ERC-AG i de la Crida per
Granollers CUP, l’abstenció del grup municipal del PdeCAT Demòcrates i el vot en
contra  del grup municipal  de Ciutadans 

Identificació de l’expedient

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en suport a la Moció presentada per

la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Granollers

Fets:

El passat 20 de març ha quedat bloquejada la tramitació parlamentària de la proposició de Llei

d’habitatge  promoguda  per  la  PAH.  En  aquest  sentit,  ha  estat  la  Mesa  del  Congrés  dels

Diputats, amb el suport del Partido Popular i  Ciutadans, que ha acceptat el veto efectuat pel

govern de l’estat a la proposició de llei d’habitatge que havia estat presentada per diversos

grups  polítics  i  impulsada  per  la  Plataforma  d’Afectats  per  la  Hipoteca.   Aquesta  norma,

resumidament, recull les cinc peticions històriques de la PAH, que són 1) que no es produeixin

llançaments sense alternativa habitacional 2) regular el preu del lloguer 3) dació en pagament

retroactiva, 4) allotjament temporal a les famílies en habitatges buits en mans de les entitats

bancàries, i 5) combatre la pobresa energètica. 

Dins el marc legislatiu del dret a l’habitatge, el recent Reial Decret 106/2018, de 9 març, que

regula el Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021, preveu només mesures conjunturals atenent

només  alguna  de  les  problemàtiques  d’habitatge,  sense  encarar  mesures  integrals  ni

estructurals.  Les  mesures  previstes,  de  caràcter  conjuntural,  són  les  que  ja  es  venen

desenvolupant  dels del  món local,  i  per tant,  no dóna una solució global  o estructural  a la

problemàtica del dret a l’habitatge.

A  més,  es  destaca  negativament  la  reforma  efectuada  pel  govern  de  l’estat  de  la  Llei

d’arrendaments urbans a través de la “Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización

y fomento del mercado del alquiler de viviendas”, que introdueix modificacions substancials en

la durada de l'arrendament, reduint-se de cinc a tres anys la pròrroga obligatòria, i de tres a un

la pròrroga tàcita, sota la justificació de dinamitzar el mercat del lloguer i dotar-ho de major

flexibilitat.  Aquestes mesures de flexibilitat de l’arrendament han beneficiant a la propietat, que

són majoritàriament les entitats financeres, i no han afavorit ni l’arrendament en sí mateix, ni

als arrendataris.  Aquesta modificació ha esdevingut contrària al dret a un habitatge digne i
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adequat, atès que la poca durabilitat dels contractes d’arrendament ha provocat que el mercat

de  lloguer  hagi  estat  molt  inestable,  afavorint  el  constant  augment  preus  de  lloguer,  que

provoca que les famílies sovint no puguin renovar els contractes al venciment dels 3 anys,

davant l’important i constant increment de preus de lloguer de mercat que s’està produint.

D’altra banda, segons nota informativa emesa pel Banco de España en data 07/09/2017 sobre

les  ajudes financeres del  procés de reestructuració del  sistema bancari  espanyol  (a 31 de

desembre de 2016), es quantifica les ajudes públiques al sistema bancari espanyol en 54.353

milions  d’euros,  de  les  que  s’han  recuperat  3.873  milions  d’euros,  estant  pendent  de

recuperació 50.480 milions d’euros. D’aquestes ajudes han sigut beneficiàries Bankia (Caja

Madrid,  Banjaca,  ..);  BBVA  (Catalunya  Banc,  Cataluna  Caixa,  Caixa  Tarragona,  Caixa

Manresa,  UNIM,  ...),  Caixabanc  (Banco  de Valencia);  Banc  Sabadell  (CAM);  Banco  Mare

Nostrum (Caixa Penedès, Caixa Múrcia, ...), etc. 

En  aquest  mateix  sentit,   indicar  especialment  que  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos

procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es una entitat  creada al novembre de

2012 pel sanejament del sector financer espanyol. Un dels seus principals accionistes és el

Fondo  de  Reestructuración  Ordenada  Bancaria  (FROB)  conjuntament  amb  entitats

identificades al punt anterior. Al Sareb es van transferir els actius immobiliaris de les entitats

financeres en risc, i va rebre uns 200.000 actius pel valor de més de 50.781 milions d’euros.

Actualment acumula un important parc d’habitatges buits que no està complint la seva funció

social.

Por tot allò l’exposat:

es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.-Manifestar el rebuig al bloqueig de la proposició de Llei d’habitatge promoguda per la

PAH, instant als partits polítics amb representació en el Congrés dels Diputats que recolzin

l’admissió a tràmit d’aprovació d’aquesta proposta de Llei d’habitatge.

Segon.-Instar al govern de l’estat a obligar a totes les entitats bancàries, i especialment a la

Sareb,  a  què  posin  a  disposició  de  l’administració  local  en  règim  de  propietat,  com  a

administració  més  pròxima  al  ciutadà,  el  parc  d’habitatges  de  la  seva  propietat,  en

compensació  o pagament  del  deute  públic  existent  provinent  de  les  ajudes  financeres  del

procés de reestructuració del sistema bancari espanyol, a efectes d’augmentar el parc públic

d’habitatges.

Tercer.-Instar  al  govern  de  l’estat  a  fer  una  reforma  legislativa  de  la  Llei  d’arrendaments

urbans,  que  doni  estabilitat  al  mercat  de  lloguer  amb  terminis  de  lloguer  més  llargs  de

l’habitatge  habitual  i  permanent  de  les  famílies,  de  com  a  mínim  5  anys,  i  que  permeti
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l’estabilització de preus de lloguer  sense estar tant  sotmès a les  fluctuacions constants de

preus renda que les famílies estan patint.

Quart.-Instar al govern de la Generalitat  la cessió del parc públic d’habitatges gestionat per

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Granollers per ser gestionar des de l’àmbit municipal,

com a administració més pròxima al ciutadà, atès que des de la proximitat i la immediatesa es

pot  gestionar  més  eficientment  aquest  parc  d’habitatges  públic,  independentment  quina

administració sigui la seva titular.

Cinquè.-Instar al govern de la Generalitat a donar un pas més sobre la regulació de preus de

lloguer, més enllà de la publicació de preus de referència, establint beneficis o penalitzacions

fiscals  o econòmiques  per  als  casos  de sotmetre’s  a preus  de lloguer  preestablerts,  o  bé

establint directament  regulacions sobre els preus màxims de lloguer, en tot cas, tenint com a

referència  els  lloguers  màxims  en  relació  als  ingressos  de  la  unitat  familiar/convivència

establerts a la Llei 24/2015, de 29 de juliol.

Sisè.-Instar a l’Ajuntament de Granollers a aprovar un nou Pla d’acció sobre la problemàtica de

l’habitatge,  actualitzant  i  revisant  el  “Pla  d'acció  de suport  als  afectats  pels  desnonaments

hipotecaris”, aprovat pel ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de gener de 2013.

Setè.-Traslladar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana

de Municipis, perquè els puguin fer extensius a altres municipis.

Vuitè.-Notificar aquests acords al Gobierno de España; al Ministerio de Fomento (Vivienda); a 
la Generalitat de Catalunya; al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge; a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; a la Diputació de Barcelona; al Observatori 
DESC; i a la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social.

Alcalde: Moltes gràcies. S'ha reclamat un torn d'intervenció, el farem. Per part de la
CUP, vol intervenir? no? Ciutadans? tampoc? Per part del PDeCAT? 

Senyor Sastre: Gràcies alcalde. Només per aclarir el posicionament, perquè sempre
ens agrada explicar el sentit del vot quan no és evident perquè es fa, i en aquest sentit
hi ha aquesta proposta, aquesta Moció, perdó,  de la PAH, i aquí tenim a companys
de la PAH. 

Nosaltres hem fet arribar aquest matí, en aquest cas ho hem fet arribar al PSC perquè
és qui  presentava,  però  pel  PSC,  doncs,  ens ha indicat  i,  és  cert  que així  es  fa
habitualment, que és quan s'adopta la Moció d'un grup extern als grups municipals el
que es fa és mantenir aquesta Moció íntegra. 

En aquest cas, nosaltres estem d'acord amb tots els punts excepte dos elements, i els
dic, per deixar constància perquè hem adoptat aquesta abstenció, que estarien en el
punt segon i en el punt  quart. En aquí es demana, tant que la SAREB com que la
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Generalitat cedeixin el parc d'habitatge a l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de
Granollers, per ser gestionat a nivell municipal. 

En tot cas, nosaltres que hem compartit també amb la Generalitat, doncs, la seva línia
d'actuació  a  nivell  habitacional  i,  que  de  fet,  si  no  recordo  malament  fa
aproximadament  un any i  mig   que va venir  la  consellera en aquell  moment   de
Governació, Meritxell Borràs, juntament amb la Secretaria d'habitatge, en Carles Sala,
i van estar compartint una reunió amb l'equip de Govern i també alguns regidors hi
eren presents. Ens van exposar que a nivell de país una de les línies que se'ls hi
demanava des d'algunes entitats,  a nivell  de tota Catalunya que tracten sobre els
temes d'habitacional,  és que aquesta gestió del parc d'habitatges es centralitzés amb
la Generalitat de Catalunya. 

En tot cas, nosaltres som gent des d'aquest grup municipal que, evidentment, creiem
en la gestió des de la proximitat, però el fet de què des de Generalitat no hi hagi, no
es comparteixi o no hi hagi aquesta línia clara per part de les reflexions que es rep al
voltant de l'habitatge sobre qui ha de gestionar aquest parc d'habitatges, doncs, és
l'observació que nosaltres fèiem que no teníem clar si això havia de ser directament
que passés a l'Ajuntament, però en tot cas, sí compartir, evidentment, la línia general
de la Moció i, com que en aquest cas, la nostra abstenció, és a dir, no tombava la
Moció. Doncs, sí que volíem  fer la intervenció per explicar quin era el sentit d'aquesta
abstenció. 

Alcalde: Moltes gràcies. El grup socialista vol intervenir? Endavant: 

Senyor Terrades: Molt breument. Atès que li hem donat suport en aquesta Moció, ens
consta que altres grups també. 

Només  per  agrair  a  la  Plataforma  d'Afectats  per  la  Hipoteca  el  treball  que  llarg
d'aquests  anys  ha  fet  a  la  nostra  ciutat.  Uns  anys  de molta  dificultat  per  moltes
famílies de la ciutat que han vist com es quedaven sense habitatge i, per tant, jo crec
que havíem de fer  aquesta intervenció d'agraïment  al  treball  fet  per  la  Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca, en relació amb el guany de la ciutat que vegades ha estat
més senzilla que altres, eh, vull dir que aquí de dificultat hem tingut tots. 

Nosaltres estem d'acord en tots els  punts que s'han expressat  en aquesta Moció.
Només em referiré en  aquell  que fa  referència  o  que té  efectes  sobre  la  política
municipal, amb els altres hi estem d'acord. 

 I és veritat que el Pla de suport a les persones que han tingut problemes d'habitatge
en la nostra ciutat des del 2013, que estem a l'any 2018, que han canviat algunes de
les coses de la  problemàtica,  segueixen havent-hi  desnonaments per  impagament
d'hipoteca, però en aquests moments el problema el tenim en que algunes famílies de
la ciutat, el problema que tenim, és un problema com arreu del país, per fer front als
lloguers o pagament dels lloguers. Per tant, és veritat que s'ha d'actualitzar aquest
Pla,  li  hem donat  suport  i  sí  que  les  relacions  o  les  converses  amb la  regidora
d'habitatge, amb la regidora de polítiques socials,  jo crec que acabarà conduint un
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resultat,  jo  desitjo  que  positiu  per  totes  aquelles  persones  que  pateixen  la
problemàtica de l'habitatge a la nostra ciutat. Gràcies. 

Alcalde: Ara, en tot cas, representants de la Plataforma han demanat per fer ús de la
paraula,  una  vegada  hagi  acabat  la  part  d'ordinari  del  Ple  i  obrim  el  torn  a  les
persones que ens acompanyen, ho faran després. Gràcies. 

Queden dues mocions que, en tot cas, es llegiran conjuntament i després es passarà
a la votació cojuntament. Es defensaran per part dels portaveus, també, cojuntament.
Endavant:

9.-2 Moció que presenten els grups municipals del PdeCAT Demòcrates, ERC-
AG i la Crida per Granollers CUP per una resposta unitària en defensa dels 
principis democràtics i dels drets civils i polítics

La secretària informa que  aquesta Moció ha estat aprovada per majoria simple amb
els vots favorables  dels grups municipals del PdeCAT Demòcrates, d’ERC-AG i de la
Crida per Granollers CUP, l’abstenció del grup municipal Socialista i el vot en contra
del grup municipal de Ciutadans.

Identificació de l’expedient

Moció que presenten els  grups municipals  del  PdeCAT Demòcrates,  ERC-AG i  la
Crida  per  Granollers  CUP  per  una  resposta  unitària  en  defensa  dels  principis
democràtics i dels drets civils i polítics

Fets

Ens  trobem en  un  context  d'involució  democràtica  sense  precedents.  Els  darrers
temps hem vist com es retallaven i vulneraven progressivament drets fonamentals.
Hem  vist  com  es  perseguia  policialment  un  referèndum,  i  com  es  reprimia
violentament les persones que hi havien anat per votar.

L'escalada de vulneracions de drets fonamentals perpetrades des de les institucions
de  l'Estat  ha  fet  aquests  darrers  dies  un  nou  salt,  inacceptable  per  a  tots  els
demòcrates.  Perquè  criminalitzar  idees  polítiques  legítimes,  i  considerar  accions
polítiques pròpies d'una democràcia com a fets delictius, no és justícia, és repressió.

Perquè empresonar persones per les seves idees polítiques, i denegar la llibertat a qui
no renuncia als seus ideals legítims, és acabar amb la llibertat ideològica. Són accions
que vulneren els drets civils i polítics que sostenen l’estat de dret.

Les  injustes  decisions  preses  pels  tribunals  signifiquen  un  pas  més.  Un  pas
dolorosament contundent i definitiu en el marc de la repressió política i la vulneració
dels  drets  fonamentals  de  la  ciutadania  d'aquest  país.  El  que  hem  patit  amb
l’empresonament dels membres del govern i de l’anterior Presidenta del Parlament, i
la posterior detenció i demanda d’extradició del President Carles Puigdemont, és un
atac al cor de la democràcia.
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En conseqüència, ningú no pot restar indiferent davant d'aquest atac. Ens interpel·la a
totes  i  tots  els  que  estimem  la  democràcia,  la  justícia  i  les  llibertats,  amb
independència de les nostres opcions partidistes i ideològiques.

Tenim representants polítics a la presó i a l'exili. Tenim el Govern de la Generalitat
intervingut. I un Parlament assetjat pels tribunals, al qual no es permet desenvolupar
lliurement les seves funcions, inclosa la primera i essencial, la d’elegir el President de
la Generalitat.

Ignorant la separació de poders, atacant els drets polítics dels successius candidats, i
amb ells, els drets polítics de la ciutadania, no han obligat a suspendre un ple o una
investidura, han suspès la democràcia.

 

Per  això,  diem que  ja  n'hi  ha  prou.  Han suspès  la  democràcia,  i  només  podrem
recuperar-la  des  de  la  fermesa  i  la  unitat  de  tots  els  demòcrates.  Des  d’aquest
consistori instem a formar un front unitari en defensa de la democràcia i dels drets
fonamentals. Un front transversal, basat en el respecte de la pluralitat.

Una  aliança  de  tots  els  demòcrates  per  a  exigir  -i  aconseguir-  la  llibertat  de  les
persones perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions sobre el
futur polític d'aquest país. Perquè el seu empresonament és injust. És innecessari. És
indigne d'un país democràtic. És propi d’un règim autoritari.

Aquest no és un embat de banderes, sinó de valors universals. Per això, emplacem
els demòcrates d'Espanya, d'Europa, d'arreu del món, a fer-nos costat. Que siguin
solidaris amb nosaltres, com nosaltres ho hem estat tantes vegades en la defensa de
la pau i la llibertat.

                     
La sensació d'indefensió i d'injustícia és molt gran. Però la resposta, ara més que mai,
ha de ser cívica, pacífica, democràtica i massiva. I ha de ser política. Són moments
greus.  Però és precisament en les hores greus quan hem de demostrar  la nostra
fermesa,  les  nostres conviccions,  el  nostre compromís amb les persones,  amb la
democràcia, i amb el país, des del municipalisme.

Estem convençuts que si actuem conjuntament, des de la societat i les institucions, si
som persistents, si ens mantenim ferms, si perseverem en la defensa dels principis
democràtics, no només aconseguirem posar fi a les imposicions i la repressió, sinó
que  podrem  aspirar  -cadascú  des  de  les  seves  legítimes  opcions  polítiques-  a
construir un país millor, més just i més lliure.

 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Granollers acorda:

Primer.- Exigir l’immediat alliberament dels presos polítics catalans, i la retirada de
l’embat judicial que permeti que els exiliats puguin tornar a Catalunya sense veure
perillar la seva llibertat.
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Segon.- Denunciar la situació de regressió flagrant dels drets civils i democràtics a
l’Estat espanyol.

Tercer.- Manifestar la voluntat  d’aquest Ajuntament de treballar  amb la voluntat de
bastir un front ampli de defensa de la democràcia i els drets civils.

Quart.- Fer arribar aquest acord als grups del Parlament de Catalunya.

9.3 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre l’actual situació 
política a Catalunya

 La Secretària informa que aquesta Moció ha estat aprovada per majoria absoluta 
amb els vots a favor del grup municipal socialista , l’abstenció del grup municipal de 
Ciutadans i els vots en contra del PdeCAT Demòcrates, d’ERC-AG i de la Crida per 
Granollers CUP

Iden&ficació de l’expedient

Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  Socialista  sobre  l’actual  situació  polí&ca  a
Catalunya

Fets

Ens trobem davant la crisi polí&ca i ins&tucional més greu des de la recuperació de les
ins&tucions d’autogovern de Catalunya ara fa quaranta anys. 

Veiem amb molta preocupació la deriva que està vivint el nostre país i les nostres

ins&tucions. La impossibilitat, passats cent dies de les eleccions del 21 de desembre,

de procedir per part del Parlament de Catalunya a elegir president de la Generalitat i a

la  formalització  de  govern  crea  desencís  en  el  conjunt  de la  societat  catalana.  El

restabliment de les nostres ins&tucions d’autogovern és indispensable per ges&onar

els serveis bàsics i essencials que tenim reconeguts, i també per fer front als reptes

econòmics  i  socials.  En  aquests  moments  és  necessari  expressar  la  defensa  de  la

dignitat i la sobirania de les ins&tucions catalanes i la defensa dels drets polí&cs de

tots els diputats i diputades escollits democrà&cament a les darreres eleccions .

Lluny d’aquest camí cap al restabliment de la normalització ins&tucional veiem amb

preocupació com representants electes i  d'organitzacions civils són processats per la

seva ac&vitat polí&ca i ins&tucional. En aquest sen&t, preocupa la situació de presó

preven&va, injusta i desproporcionada, en la que es troben alguns dels dirigents des

de fa ja molts dies. També la situació en la que es troben les persones que van decidir

marxar a l'estranger davant dels processos judicials en els que es trobaven immerses,

han contribuït a exasperar amplis sectors socials. 
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La  intolerable  judicialització  de  la  polí&ca,  única  via  que  ha  emprès  el  govern  de

l’Estat,  és  emprendre el  camí  equivocat.  És  l’hora  de  la  polí&ca,  de  la  polí&ca en

majúscules,  per cercar les vies del  diàleg,  del  respecte  a les diferents  maneres de

pensar, de cercar acords, per avançar. 

Fem nostres les paraules expressades pel president del Parlament de Catalunya en el

sen&t que és l’hora d’actuar conjuntament des de la societat i les ins&tucions, sense

oblidar ningú i cadascú dels de les seves legí&mes aspiracions polí&ques, per aspirar a

construir  un  país  millor,  més  just  i  més  lliure.  Construïm  conjuntament  un  futur

d’esperança i llibertat per a totes i tots.

ACORDS: 

1r. Expressar la necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana, que es troba

actualment profundament dividida.

2n. Cercar fórmules per establir un marc de diàleg entre les forces polí&ques i socials catalanes

a fi de trencar la dinàmica d'enfrontament i bloqueig actual, que estableixi les pautes d'un

procés de reconciliació nacional després d'esdeveniments tan traumà&cs com els viscuts els

darrers mesos, per establir projectes polí&cs col·lec&us que puguin ser àmpliament compar&ts

per la societat catalana, mitjançant un esforç de diàleg, negociació i pacte.

3r. Defensar el compliment de les lleis que configuren l’Estat de Dret, perquè la democràcia és

el que garanteix la nostra llibertat enfront de l'arbitrarietat del poder.

4t.  Reclamar  l’aixecament  de  la  situació  de presó preven&va  del  tots  els  exconsellers  del

govern,  de  la  expresidenta  del  Parlament  i  dels  líders  de  l’ANC  i  Òmnium  Cultural,  avui

empresonats  per  l’adopció  d’unes  mesures   desproporcionades  i  injustes,  i  manifestar  la

nostra solidaritat amb ells i els seus familiars. 

5è.  Manifestar que els conflictes polí&cs s’han de resoldre en el  marc de la polí&ca,  i  que

aquests conflictes no trobaran mai la solució per la via de la judicialització.

6è  Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Granollers de treballar amb la voluntat de bas&r
un front ampli de defensa de la democràcia i els drets civils.

Alcalde: Moltes gràcies. Amb aquestes dues Mocions obrim el torn d’explicació de vot.
Serà la senyora Oliver qui obrirà el torn. Endavant, per part de la CUP, endavant:
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Senyora  Oliver:  Bona tarda a tothom,  gràcies  per  ser-hi.  Per  ser-hi  a  aquest  Ple
ordinari, en tot cas, amb caràcter extraordinari perquè està efectivament circumscrit
en un estat, autèntic estat d'excepció. 

Tenim mig Govern a l'exili, tenim nou presos, ostatges a presons espanyoles, tenim un
pres,  a més a més, ostatge ara a Alemanya, twitters, ninotaires, rapers mecànics,
pallassos,  docents,  alcaldes,  regidores,  diputats,  bombers,  periodistes,  humoristes,
membres de CDR imputats.  La cacera de bruixes persisteix,  la  llista s'amplia  i  la
repressió, malauradament, va en escalada ascendent. 

Ahir estàvem unes quantes persones a la sortida de la ciutat de la justícia, i rebiem
amb els braços oberts i tot el nostre escalf i la nostra solidaritat els quatre companys,
detinguts  amb  les  càrregues  policials  de  la  convocatòria  que  els  CDR  van  fer
diumenge. Alguns d'ells ens comentaven que havien estat inconscients durant la nit, a
cop de porra dels Mossos; uns altres, en Santi, un company nostre, membre de l'ANC
i també de la CUP, ens comentava que té un esguinç a les costelles; d'altres sortien
amb els braços, alguns ossos trencats de les mans.

I  el  tema és que no seran ni els darrers,  n'hi  han estat  els primers.  Per tant,  les
càrregues continuaran i, efectivament, no seran pas les últimes perquè hi ha un intent
absolut  i  deliberat  d'esclafir  aquesta  voluntat  d'un  poble,  determinat,  en  la  seva
llibertat  i  perquè aquelles que tenim memòria ho sabem perquè no és la  primera
vegada, sabem que els Mossos, mai, no han estat nostres.

 I, horrible molt bé, el gran poeta Casasses quan diu que: la dictadura, dura. I ara que
just li toquem el voraviu, se sulfura com si fóssim escorpins matables a trepitjades. 

I,  mentrestant,  el  bloc  dels  155,  amb  el  PP i  Ciutadans  d'avantguarda  feixista  i
retrògrada, s'ho mira amb tot de delit. 

Tenim  un  PSOE-PSC  que  ens  parla  de  diàleg,  que  ens  parla  de  Mocions
salvaguardes,  de democràcia,  mentre,  en tot  cas,  calla,  otorga,  es manifesta amb
l'extrema dreta i permet la major ràtzia repressiva al poble de Catalunya i a les seves
institucions des del 1939. La diferència, a més a més, respecte del 1939, és que ara i
avui, a diferència d'abans, aquest progressisme catalanista ha canviat de bàndol. I el
seu cinisme ens fa mal,  ens fa molt  de mal;  i  donar  l'esquena al patiment de les
famílies dels represaliats tan bé ens fa mal i també ens fa mal quan llegim en aquesta
Moció, en el punt quatre, exclusivament, que diu: manifestar la nostra solidaritat amb
els familiars, quan efectivament, aquí hi ha imatges, terribles, d'un regidor aquí i un
diputat allà que, efectivament, dóna l'esquena als familiars dels presos polítics. Per
tant, PP, Ciutadans, PSC i entre ells, el senyor Terrades, ho vam fer. I ho fan també
amb manipulacions i mentides, i no hi ha res més espantós que l'eloqüència d'aquells
que no diuen la veritat. 

Però el poble català,  ho sabem, és un poble tossut  i  a  més a més alçat.  Sabem
perquè així ho hem demostrat sempre, que la lluita és l'únic camí i que la solidaritat i
aquest suport mutu i aquestes abraçades mútues que ens fem, entre nosaltres, és
l'única tendresa dels pobles. I sortirem al carrer cada día, cada día i cada día, dia sí i
dia també. I tallarem les carreteres que faci falta. I farem de la resistència la nostra llei
perquè serem més alts en aquests temps tan baixos i farem de resistir un art, una
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artesania. Resistir és el que ens cal, no com una obediència sinó com una forma de
vida que deia, també l'altra poeta: vida, vida al centre del debat, vida digna, vida i
mans lliures per als nostres presos i segur, segur que no ens aturarem. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per Esquerra Republicana? El senyor Mur té la paraula: 

Senyor Mur: Bon vespre a tothom. 

Bé, la Maria ja ha dit la meitat de les coses que jo volia dir, oi, com passa sempre
quan parles després d'ella.  

En tot cas, si la gent ha escoltat les dues Mocions, potser no ha entès per què no hem
votat la del PSC, perquè en el fons els acords que plantejava, jo diria que podrien ser
inclús assumits per nosaltres. No ho hem fet perquè no ens la creiem aquesta Moció,
sabeu. 

La Maria ha fet una pinzellada d'algunes contradiccions. 

En el primer punt de la seva Moció parla de restablir consensos bàsics i, avui, no han
estat  capaços  de fer  una Moció  conjunta  perquè  els  grups  republicans  d'aquesta
cambra havíem presentat una Moció i el que esperàvem, és que en tot cas, l'equip de
Govern, el PSC, digués què li faltava o què li sobrava i ho haguéssim negociat i, per
tant, haguéssim portat aquesta única Moció a la ciutat. No, n'hi ha hagut d'haver-ni
una altra, plantejada aïlladament, com si els hi fes una mica d'angúnia estar al costat
dels que, en fi, defensem la llibertat de presos polítics. Per tant, no ens creiem massa
aquesta Moció que ells presenten. 

També  diuen  en  la  seva  Moció  que  defensen  el  compliment  de  les  lleis  perquè
configuren l'estat de dret que garanteixen la nostra llibertat enfront l'arbitrarietat del
poder i de la justícia, he afegit jo, això no ho diuen ells, això ho dic. Ja em sembla que
tots som conscients de què és mentida que les lleis garanteixin, precisament, aquesta
llibertat i que també és mentida que garanteixin els drets de tothom. En aquest estat,
això cada vegada és pitjor.

 I  aquí  coincideixo  amb la  Maria.  També,  en  la  seva  Moció  diuen  que  reclamen
l'aixecament de la situació preventiva de tots els exconsellers empresonats etc, etc,
etc, però també han posat de manifest, el mínim respecte ja no cap a ells, sinó cap a
les seves famílies, l'altre dia en el Parlament. Eren les famílies, eren els fills i filles,
eren les dones i els marits de la gent que estan empresonades, i no hi va haver ni un
gest,  diguem-ne, de mínim respecte.  Per tant,  era una Moció que,  de totes totes,
enteníem que no tenia cap sentit, que no la podien votar, malgrat que el que diu, us he
de ser sincer, eh, el que diu ja hi estem molt d'acord, eh, parla de l'alliberament dels
presos polítics, home, amb això ja hi estem d'acord, però és que no ens creiem que
això ells ho diguin de veritat, perquè demostren que no és així. Per tant, per això l'hem
votat en contra. 
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En tot cas, era el moment i era l'hora de fer una Moció d'aquest estil perquè el nostre
país, que a vegades, diguem-ne, més agredit de forma fins i tot, jo diria que lliure, és a
dir  que  ningú  diu  res  a  aquesta  gent  que  ens  està  agredint,  malauradament,  ni
l'esquerra  espanyola,  de  la  qual  esperàvem  un  cert  recolzament,  de  republicans
espanyols que n'hi ha, que pels quals esperàvem un cert recolzament, estan callats,
no si tenen por, si simplement no volen perdre el seu status quo, la qüestió és que ni
tan sols l'esquerra espanyola s'ha posat com a mínim, a ajudar-nos amb aquest tema.

Vodria acabar, perquè hi han altres companys que volen parlar, llegint-us un poema
del nostre president del partit i  vicepresident del Govern, l'Oriol Junqueras, que va
escriure el dotze de novembre. Eh, no és un poema seu, el va adaptar d'acord i, diu,
un trosset, és un ser molt petit, diu que: No importa la nit, el tros de cel que veig, ens
xixueixa  sons de tots vosaltres i una estrella diminuta es debat en el buit, lluny dels
plaers, de les cases, diferent, no en té prou amb ella mateixa i necessita totes les
seves companyes, aquí, en la foscor, sols, estem tranquils i ens sentim senyors del
nostre destí. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Pel PDeCAT el senyor Sastre té la paraula, endavant: 

Senyor Sastre: Be, moltes gràcies. 

Benvinguts també tots els que avui ens acompanyeu al Ple. Certament i ho deien els
companys que han parlat amb anterioritat, la Maria Oliver i el Pep Mur, aquest és un
Ple ordinari, però, evidentment, els esdeveniments han fet que, a última hora i, per
tant, aquesta és una Moció que s'ha presentat amb urgència, perquè, evidentment,
dins  dels  terminis  que  nosaltres  tenim  doncs  establerts  no  coneixíem encara  els
esdeveniments que s'havien de produir.

Em perdonareu si, em costa una mica fer aquesta intervenció, bé, no és constipat,
però  això  de  la  primavera  catalana  en  els  al·lèrgics,  com que  ha  vingut  forta  la
primavera catalana, doncs, ens ha colpit; però, en tot cas, sí que volia fer una sèrie
d'apreciacions al voltant. 

Jo sempre ho dic, la Maria que és la poetessa del poble, jo faré la intervenció més
pràctica, més basada en la raó. 

Mireu, tenim la situació que ja s'ha descrit anteriorment de presos, d'intervenció de les
nostres institucions d'autogovern i posteriorment i, això ho coneixem, evidentment, fa
dos dies de la detenció i, ara mateix, retenció del President de la Generalitat en una
presó  a  alemanya.  Però,  a  mi  m'agradaria  tirar  una  mica  enrere,  perquè  moltes
vegades necessitem repassar què ha passat per carregar-nos encara més de raons a
l'hora de reivindicar i de proclamar amb contundència, després m'hi referiré en els
termes amb que s'expressa aquesta Moció, al voltant de la situació que hi ha. 

Mireu,  l'independentisme,  que és  un moviment  polític  que  pretén   que  Catalunya
esdevingui un estat independent, per fer un país millor, perquè la gent hi visqui més
dignament.  Aquest  és  un  objectiu  legítim,  fins  al  moment,  és  a  dir,  es  pot  ser
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independentista. Aquest objectiu que es persegueix, a priori, doncs, no sembla una
agressió  contra  ningú  sinó  que,  simplement,  pretén  canviar  l'estatus  polític  de
Catalunya per tal de tenir una sèrie d'eines que permetin millorar la vida dels seus
ciutadans.  És  que,  a  més a  més,  la  metodologia  que  s'ha  volgut  aplicar  des  de
l'independentisme, encara legítima més, perquè aquesta metodologia ha estat basada
de forma constant, de forma insistent, en el pacifisme i en la democràcia, per tant,
moviment legítim i moviment legal, perquè fins ara que en tinguem constància, no s'ha
il·legalitzat  obertament  l'independentisme  que  nosaltres  sapiguem  i,  fins  i  tot,  el
portaveu del Govern espanyol, senyor Méndez de Vigo, declarava el passat octubre,
quan es  va aplicar l'article  155 i  convocar  eleccions,  va dir:  «Que se presente el
senyor  Puigdemont  a  las  elecciones,  esto  será  bueno,  perque  así  se  verá  el
verdadero soporte electoral de este senyor o de su proyecto.»

 Doncs, evidentment, el resultat del vint-i-u de desembre tots el tenim present.

S'ha preguntat, quan han comparegut diferents testimonis o acusats davant del jutge,
se'ls  hi  ha  fet  la  següent  pregunta:  és  vostè  independentista?  Això  un  jutge,  ha
preguntat a una persona compareixent, sobre quina és la seva ideologia política, és a
dir, el jutge representa, tots tenim entès fins ara que, quan preguntant en algú que
compareix davant seu, és per obtenir dades al voltant de la presa de decisions sobre
l'estatus jurídic  d'aquella  persona,  doncs,  una de les dades que es requereix  per
prendre decissions, és si aquella persona és o no és independentista. Els autos del
mateix jutge parlen de que es manté en presó preventiva a aquestes persones per la
possibilitat de tornar a delinquir, per ser diputats del Parlament de Catalunya, és a dir,
quan repassem els motius de la presó preventiva, que és un estatus, que s'aplica en
condicions extremes, doncs, un dels elements perquè aquestes persones no puguin
sortir és que són diputats electes del Parlament de Catalunya. Per tant, és evident que
hi ha una condemna de les ideologies i quan es condemna les ideologies es procedeix
a l'aniquilació total de la separació de poders i la suspensió a la democràcia. Jo crec
que això és un element que l'hem de tenir molt present i que s'ha de dir amb aquesta
contundència,  perquè  posar,  diguéssim,  esparadraps  en  aquesta  situació  és
blanquejar  aquesta situació de persecució política que en aquests moments hi  ha
sobre l'independisme, que repeteixo, és un moviment democràtic i pacífic. 

Per tant,  hi  ha un reconeixement implícit  per tots aquests elements:  els autos del
jutge, el procediment del propi jutge, etcètera etcètera de que aquestes persones que
estan a la presó, són presos polítics, perquè hi estan per la seva condició política, és
l'element que es requereix perquè una persona sigui presa política, que és que sigui
presa  per  la  condició  de  la  seva  ideologia.  I  això  està  passant  i  està  passant  a
l'Europa del segle XXI i aquest és un element que ens hauria de fer-lo condemnar,
rotundament, perquè com a societat això suposa una regressió dels nostres drets molt
preocupant. 

Avui són aquestes persones, n'ha parlat la Maria Oliver que, a més a més, d'haver-hi
independentistes, doncs, hi ha titellaires, hi ha humoristes, hi ha rapers, etcètera. Per
tant, ja no és només una causa contra l'independentisme sinó que hi ha gent que està
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en presó per expressar les seves idees que ens agradaran, més o menys, però què
són aquestes. 

Davant d'això, es parla també de negociació de diàleg polític, bé, jo crec recordar els
líders de l'independentisme, ara en presó, o perseguits o a l'exili, haver exposat una
voluntat  de  diàleg.  Recordo  líders  independentistes  haver  anat  al  Congrés  dels
diputats  a demanar negociació. Recordo també i, ho recordaran els més veterans
millor que jo, recordo també l'estat espanyol haver negociat amb una banda terrorista,
que era ETA. L'estat espanyol negociava amb una banda terrorista i no negocia amb
l'independentisme  que  és  un  moviment  de  representants  electes  democràtics  i
pacífics, eh, I, també recordo i ho he llegit que, persones que van estar condemnades
per pertànyer al GAL, terrorisme d'estat, condemnades per segrest, a deu anys de
presó, van estar en presó, després de la condemna menys temps dels que ja porten
els representants electes per haver doncs procedit de la manera que van procedir. 

I  estan  en una escalada d'aquest  conflicte,  i  vaig acabant,  hi  ha grups   que van
demanant,  constantment,  una  volta  més  de  cargol;  ara  cargolem sobre  el  Roger
Torrent, President del Parlament, que dimiteixi, desposseir-lo de les seves..d'això; ara
cargolem sobre l'escola catalana; ara cargolem sobre els mitjans públics. Persones
que es pretenen capacitades per a ser President del Govern espanyol, el que estan
fent és, per aconseguir aquest grapat de vots que necessiten per ser-ho, estan portant
un territori, en aquest cas Catalunya, i l'estan avocant al conflicte civil, amb aquesta
cargolada,  perquè  no  pensem  retrocedir  davant  d'aquesta  regressió  dels  nostres
drets. No pensem retrocedir, ha quedat demostrat en els darrers dies. 

L'independentisme segurament ha comès errors, jo no ho nego, eh, l'independentisme
ha comès errors,  però aquests errors que els  ha pagat amb escreix.  Jo crec que
l'independentisme ha pagat els seus errors amb escreix i molt més del que pertocaria.
El problema és que tenim un estat,  que és molt fort  judicialment, que és molt fort
policialment, però que és extremadament feble políticament, és incapaç de fer política,
és tan feble políticament que no fa política, que això és la feblesa absoluta i, per tant,
ens trobem en aquesta tessitura. 

Acabo només recordant que aquí és planteja un debat que, jo crec que s'ha abordat
poc,  i  que  li  vaig  plantejar  a  l'alcalde  quan  vam  tenir  una  conversa  al  mes  de
novembre,  que  és  parla  molt  de  legalitat,  però  jo  vull  contraposar  la  legalitat,  la
legitimitat, perquè és factible pensar que els nostres líders polítics hi va haver algun
moment dels passats mesos que van  trencar  algunes de les lleis de l'estat espanyol,
és cert. És possible que hi hagués desobediència, no sóc jo qui ho ha de dir, ho ha de
dir un jutge, però és possible que és desobediència. Malversació? doncs no els hi sé
dir.  Ara,  rebel·lió  que està tipificat  en el  codi  penal  com un alçament  violent,  això
hauria de fer que qualsevol de les persones d'aquí, no dubtés ni un segon en criticar
la forma absolutament taxativa la justícia inexistent a l'estat espanyol i a reivindicar la
condició de presos polítics d'aquestes persones. 

Per  tant,  aquesta Moció,  ens  sembla  de mínims democràtics.  La Moció  que hem
presentat aquestes tres grups  ens assembla de mínims democràtics. I, si en aquest
cas el PSC no és capaç de subscriure-la, el PSC haurà d'explicar per què, però, en tot
cas nosaltres creiem que al marge de, doncs, canviar algun verb que pugui ser, més o
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menys grandiloqüent, les idees essencials, d'aberració jurídica, de persecució política,
convertida en aquest cas en presos i exiliats polítics, això són elements que hem de
reconèixer  de forma comuna a tots  aquells  que estiguem disposats a defensar  la
democràcia en aquest país. Moltes gràcies

Alcalde: Pel grup socialista té la paraula el regidor Jordi Terrades: 

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. 

Nosaltres  ens  hem  abstingut  de  la  Moció  que  ha  presentat  la  CUP-Crida  per
Granollers, Esquerra Republicana i el PDeCAT justament pels arguments que ara els
hi donaré, de facilitar l'aprovació d'aquesta Moció. Perquè teníem...per què ens hem
vist forçats a presentar la nostra Moció que també ha estat aprovada, avui s'aprovaran
dues  Mocions  que  no  diuen  exactament  el  mateix  però  jo  crec  que  en  el  fons
persegueixen els mateixos resultats, espero. 

Vostès saben que fa,  no gaire  estona,  aquí  a  la  Porxada,  s'ha  llegit  un manifest
d'alcaldes. Els hi explicaré que va ser un manifest que es va sotmetre també a la
consideració dels alcaldes i alcaldesses del PSC al Vallès oriental. El senyor Sastre
ens deia ara: Home, si era qüestió d'un verb o d'una coma; doncs bé, els alcaldes
socialistes van suggerir  algun canvi en algun verb i en alguna coma. Els hi  podrà
explicar el president del Consell Comarcal que havia acceptat aquesta metodologia de
treball i els suggeriments que els alcaldes del PSC del Vallès Oriental havien fet; i
sorprenentment  a  última  hora  del  matí  se'ns  ha  explicat  qui  hi  havia  un  grup
d'alcaldes, en tot cas, el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, si vol ja
ho explicarà, tots d'un determinat grup polític, que vetaven aquest acord; per tant, jo
crec que en el fons, el que es volia o el que es buscava, just el que se'ns explica a
nosaltres. El que es buscava és que el PSC, un cop més, no pogués aparèixer al
costat d'aquesta foto unitària, i per això nosaltres hem presentat, avui, aquesta Moció. 

Miri, en el grup municipal socialista de Granollers, ja els hi he explicat alguna altra
vegada,  és  un  grup  plural,  des  d'un  punt  de  vista  de  la  interpretació  del  model
territorial  de  Catalunya  respecte  a  Espanya.  Hi  ha  regidors  que  manifesten  i  es
declaren independentistes, i no passa res, i altres regidors, que ens declarem, com és
el meu cas, federalistes, i no passa res. Perquè, què ens uneix, ens uneix, ens uneix
el model de ciutat i les polítiques que creiem que s'han de fer a Granollers. 

I per què hem presentat aquesta Moció? Perquè creiem que cal en aquests moments
a Catalunya restablir consensos bàsics a la societat catalana, que des del nostre punt
de vista,  jo crec que la manifestació d'avui en aquest  Ple,  ho demostra,  que està
dividida, no sé en quin grau, però que està dividida i, que per tant, cal buscar i cercar
un marc de diàleg entre les forces polítiques i socials. 
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Entre els que pensem diferent, entre els que són independentistes i els que no són
independentistes,  perquè si  al  final  els  diàlegs només es fan dintre dels blocs no
avançarem com a país. 

En aquest moment i cada vegada que s'ha consultat d'una manera o altra la població
això els ciutadans i les ciutadanes això s'ha demostrat. Els ciutadans catalans i les
ciutats catalanes estan dividits per la meitat, un 47 per un costat, un 52 per un altre i,
per tant, fins que no siguem capaços, tots plegats, de reconèixer les equivocacions
que els uns i els altres hem fet, fins que no siguem capaços de reconèixer aquestes
equivocacions i de que no hi ha superioritat moral dels uns contra els altres, jo crec
que, com a país, no avançarem. 

Estem en una hora greu en aquests moments, com deia el President del Parlament de
Catalunya, i, per això, el que cal és un esforç de diàleg, un esforç de negociació i
intentar cercar un pacte. Primer, a on? doncs, primer entre els catalans i les catalanes.
Es poden criticar les decisions judicials, nosaltres ho hem fet i hem dit que, respectant
o en tot cas, assumint les decisions dels jutges, crèiem que les mesures preventives,
perquè aquí encara no hi ha cap tipus de sentència, que les mesures preventives que
s'adoptaven... 

Alcalde: Perdó, perdó, perdó Jordi. Demano que deixin intervenir en el regidor, si us
plau. Si pots tornar a formular? Endavant Jordi: 

Senyor Terrades:  Que les decisions judicials  que s'adoptaven eren unes decisions
desproporcionades des del  punt  de vista de les presons preventives que s'havien
dictat. 

Fins i tot en aquest Ple s'ha votat, anteriorment, algunes Mocions presentades per
grups municipals, també el nostre, reclamant l'alliberament de l'anterior president de
l'ANC i d'Òmnium Cultural, justament, perquè ens semblaven que les mesures que
s'havien dictat eren mesures desproporcionades. Seguim insistint, avui en aquí,  que
els  conflictes  polítics  s'han  de  resoldre  en  el  marc  de  la  política  i  que  aquests
conflictes no poden trobar mai una solució per la via de la judicialització com s'ha fet
fins aquest moment. 

Perquè mirin, jo ja sé a alguns no els hi agrada quan es diu això, però el poble, els
ciutadans i les ciutadanes el representem tots. Els que són independentistes i els que
no ho som i, des del meu punt de vista, tan demòcrata i tant català és una persona
que defensa la independència a Catalunya com aquelles persones que creiem que el
que cal és una reforma en profunditat de l'estat espanyol.

I mirin, jo no els hi llegiré cap poesia, però com que moltes vegades, com que moltes
vegades
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 Alcalde: Perdó, perdonin,  el senyor Terrades té tant de dret de llegir poesia com la
senyora Maria Oliver, el mateix dret, el mateix dret, per tant, si us plau, respectin les
seves paraules. 

Senyor  Terrades:  No,  jo  no els  llegiré  cap poesia,  ja  saben que jo  sóc  més una
persona  de prosa,  però  com que  s'ha  utilitzat  molt  el  nom del  President  Nelson
Mandela, jo també faré servir l'esperit  que defensava el President Nelson Mandela
que, sempre, sempre, fins i tot quan va estar a la presó, 25 anys a la presó, i quan va
ser President de Sud-àfrica, també va defensar el mateix, va defensar la negociació i
la reconciliació, de tots els ciutadans a Sud-àfrica. I jo crec que això és el que ens
toca fer en aquests moments, per això, alcalde, hem presentat aquesta Moció i ens
hem abstingut a la presentada per altres grups municipals. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. 

Bé, no hi he fet fins ara ús del dret que té l'alcalde d'intervenir, el faré en aquests
moments. 

En primer lloc, per recordar, com fem sempre que, el nostre grup municipal, és un
grup  plural  i  és  un  grup  que  té  visions  diferents  pel  que  fa,  doncs,  a  la  realitat
catalana, la realitat nacional i fa referència a molts altres aspectes, per tant, el que
expressem aquí sempre és la visió majoritària del grup, respectant les opinions dels
companys o les companyes que,  en el  debat  intern s'expressen diferent.  Mai són
opinions, o bé gairebé tretes per  unanimitat sinó que tothom té el dret d'expressar i
reflexar a dintre grup la seva opinió, i així ho fem constar sovint. 

He  volgut  intervenir  només  perquè  el  que  ha  dit  el  Pep  Mur  m'ha  fet  mal,
personalment. 

Jo confio en la gent que em ve a veure i amb la gent que em demana que ajudi a
tendir ponts. Si jo tingués l'actitud que acaba de tenir vostè, tancaria les orelles i no
escoltaria.  La  meva actitud,  l'actitud  d'aquest  alcalde  és  d'escoltar.  He  escoltat  a
regidors d'aquesta sala que m'han vingut a demanar que ajudi a buscar sortides i a
tendir ponts. He escoltat i  he rebut peticions de dirigents del PDeCAT i d'Esquerra
Republicana, d'algun conseller, que m'han demanat que ajudi a tendir ponts. Els he
escoltat i, més a més, he col·laborat amb ells. Alguns no estan aquí, alguns estan a la
presó i me'ls estimo. 

I, per tant, cada vegada que han presentat una Moció, l'hem presentat perquè ens la
creiem,  perquè ens  la  creien.   Perquè volem treballar  intensament  per  canviar  la
realitat d'aquest país. Perquè sabem que vivim moments dramàtics i perquè l'única
sortida és parlar,  parlar  i  escoltar,  és reconèixer  allò que no hem fet  prou bé tots
plegats, i poder tenir la franquesa de dir-nos-ho. Aquest és el compromís que hem
reflexat i que hem expressat moltes vegades. 

El  Pep Mur ens renyava perquè no havíem presentat esmenes a la seva Moció, però
és clar, jo acabava de  presentar esmenes a una altra Moció.

81 / 88



 I, miri, com que ara hi ha un aparell que ho registra tot i el vici de fer política amb el
whatsapps, cosa poc recomanable, deixi'm només llegir-los-hi una nota que he enviat
avui al matí, al President del Consell Comarcal. 

President del Consell Comarcal, ahir, a la una del migdia em va enviar una declaració
perquè m'hi  adherís,  jo  li  vaig suggerir  que,  el  que cal  són taules  de diàleg  i  de
consens i, que en lloc d'adhesions, el que toca és reflexió conjunta i és buscar acords.
El vaig convidar en aquest procés, i ell ens va dir -a mi i a l'alcalde de Lliçà d'Amunt-:
presenteu esmenes. Doncs ho vam fer, vam presentar un text, alternatiu, jo diria que
és  exagerat.  Un text  en el  que hi  havia  una part  important  del  que proposada el
President  del  Consell  Comarcal,  amb un afegitó,  que era exactament  allò  que va
aprovar  a  la  Junta  de  Portaveus  del  Parlament  de  Catalunya,  dissabte  passat,
exactament. 

El paper alternatiu que vam, construir, que vaig construir, eren paraules, totes, totes,
sortides del Parlament de Catalunya, totes. I, com que ahir al vespre ja vaig veure que
estava convocat l'acte d'avui a les sis i no se'ns havia contestat sobre la nostra Moció,
vaig escriure el següent al President del Consell Comarcal, això, era avui, devia de
ser les dotze del migdia, els precisaré l'hora després: 

Benvolgut David. M'agradaria molt estar aquesta tarda a l'acte que has convocat a la
Porxada. Em sap greu, em sap greu, però, que el document que has proposat no hagi
sorgit d'un procés de diàleg amb tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca. En
aquest sentit, és bo recordar que fa uns mesos, concretament el quinze de novembre,
el Consell d'alcaldes va aprovar, per unanimitat, un document fruit de la necessària
reflexió  conjunta  sobre  la  situació  política  després  de l'1  d'octubre  i  dels  primers
empresonaments,-recordem que el quinze de novembre ja hi havia molta gent a la
presó-  i  vam aprovar  un  document  per  unanimitat  del  Consell  d'Alcaldes.  Ahir  al
Migdia, em vas fer arribar un document que coincideix, fil per randa, amb la declaració
institucional amb la del President del Parlament de diumenge passat, jo no el puc
subscriure en la seva totalitat, no tots ho veiem tot igual,- jo no el podia escriure en
tota la seva totalitat-  és per  això que juntament amb l'alcalde de Lliçà d'Amunt et
vàrem proposar, ahir al vespre, un text alternatiu que incorpora la declaració  de la
Junta de Portaveus al Parlament de Catalunya i per la crida de la unitat pel President
Torrent. 

Llavors els hi llegiré, el text que vaig presentar. Acabo el meu escrit, després recordar-
li el que hem presentat, dient-li: 

Malauradament  he pogut veure a través de mitjans de comunicació que la  nostra
alternativa no ha estat  acceptada. Em reitero en aquest  document que és el meu
compromís personal i polític com alcalde la ciutat. El meu objectiu és treballar, el meu
objectiu és treballar a la construcció d'un ampli front de defensa de la democràcia, de
les llibertats, drets civils i les nostres institucions. 

El President del Consell Comarcal al cap de pocs minuts, em diu: Hi estic treballant. 

I al cap d'una horeta, em diu: Amb un parell d'esmenes, ho acceptem. 

Li dic: seré a la Porxada. 

82 / 88



Al cap d'una estona em diu: Hi ha hagut dificultats i no podrem acceptar. 

Aquest és l'exercici.  Què ha fet l'alcalde de Granollers.  L'alcalde de Granollers ha
convocat avui als mitjans de comunicació, deu minuts abans del Ple, per llegir el que li
havia proposat en el President del Consell Comarcal. Que és el meu compromís. Que
és el compromís de molta gent com jo, que mirarà endavant, i que buscarà la suma i
que s'hi ha reflectit amb alguna de les coses que va dir el President del Parlament, els
hi llegeixo: 

Atesa  la  situació  que  estan  vivint  representants  electes  del  poble  Catalunya  i
d'organitzacions civils,  processats per la seva activitat política institucionals, alguns
d'ells des de fa mesos a les presons del Soto del real, de Estremera i, ara a Alcalá
Meco, com el Vallesà Jordi Turull, o a l'exili, i d'altres obligats a renunciar a l'escó per
pressions judicials. Volem expressar la nostra aferrissada defensa de la dignitat i la
sobirania de les institucions catalanes. Volem, alhora, denunciar la intolerable situació
de judicialització de la política que afecta tota la societat civil de les institucions. Així
mateix,  insistim  en  la  defensa  dels  drets  polítics  de  tots  els  diputats  i  diputades
escollits democràticament a les darreres eleccions, i denunciem la vulneració de drets
civils fonamentals  i polítics que afecta tota la ciutadania de Catalunya. No volem, i
empalmem ara en paraules del President al Parlament: No volem proposar retòrica,
proposem dignitat, no demanem laments, demanem respostes. Instem a formar des
d'ara mateix un front unitari des del Vallès Oriental en defensa de la democràcia dels
drets  fonamentals.  Un front  transversal,  basat  en  el  respecte  de la  pluralitat,  una
aliança de tots els demòcrates per demanar i aconseguir la llibertat de les persones
perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions  sobre el futur
polític  d'aquest  país,  perquè el  seu empresonament  és injust,  és innecessari  i  és
indigne.  Aquest  no  és  un  embat  de  bandera  sinó  de  valors  universals,  per  això,
emplacem als demòcrates del Vallès Oriental unir-nos en la defensa de la pau i de la
llibertat.  Proposem l'adhesió  de totes les alcaldesses i  tots els alcaldes del  Vallès
Oriental  al  front  per  la  democràcia,  proposat  pel  President  del  Parlament  de
Catalunya,  Roger  Torrent,  amb  l'objectiu  d'eixamplar  aquest  moviment  a  d'altres
col·lectius de la comarca, sindicats, patronals i accions cíviques, i tal com ell mateix va
dir, la sensació d'indefensió i d'injustícia és molt gran, però la resposta, ara més que
mai, ha de ser cívica, pacífica, democràtica i massiva. 

I  ha de ser política,  posem la política al centre, ara és l'hora de la política, va dir
Torrent.  Són moments  greus,  però  és  precisament,  aleshores  greus,  que hem de
mostrar la nostra fermesa, les nostres conviccions, els nostres compromisos amb les
persones,  amb la  democràcia  i  amb el  país.  Que  tothom que,  avui  viu  la  grisor
d'aquests moments, estigui segur que aquests país sempre continua endavant, digna i
amb el cap ben alt. 

Malgrat  la  duresa  de  l'embat  que  han  rebut,  volem  transmetre  un  missatge
d'esperança, estem convençuts que si actuem, conjuntament, des de la societat i les
institucions, si són persistents, si ens mantenim ferms, si perseverem en la defensa
dels principis democràtics, no només aconseguirem posar fi a les imposicions i a la
repressió,  sinó  que  podem  aspirar,  cadascú  des  de  les  seves  legítimes  opcions
polítiques, construir un país millor, més just i més lliure. 
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Mantinguem fermes les banderes de la  dignitat  i  la  democràcia.  Conjuren-nos per
defensar  els  drets  civils  i  polítics  d'aquest  poble.  Construïm conjuntament  el  futur
d'esperança i llibertat per a tots i totes. 

Aquest  és  el  compromís  de  l'alcalde  de  Granollers.  Aquest  és  el  compromís  de
l'alcalde de Granollers. 

I em sap greu, i em sap greu no merèixer la confiança del Pep Mur, em sap greu,
perquè precisament el futur només el podem construir restablint vincles de confiança. 

Insisteixo, parlant i escoltant construïm col·lectivament, perquè ens hi va el futur de
tots i de totes. 

En tot cas, gràcies. Estaríem ja de l'apartat de mocions i ara pertocaria els grups 
municipals fer preguntes.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Senyor  Navarro:  Bé,  senyor  alcalde.  A mi  em va  fer  mal  una foto  que situava  a
Granollers enmig del debat sobre la justícia, apareixent Iñaki Urdangarin. A vostès no
els he sentit res al respecte. 

Aquest  senyor  té  una  sentència  del  febrer  del  2017,  a  més  de  sis  anys  i  està
tranquil·lament a Suïssa, mentre unes persones que presumptament han comès un
delicte, un delicte inventat, com dèiem abans, estan a la presó. 

Voldria saber la seva opinió al respecte.

 Alcalde: La meva posició és que la gent que en un judici ha estat condemnada està a
la presó.

Senyor Navarro: Avui els companys i companyes de l'Assemblea per la integració a la
Ronda. Jo faré dues preguntes. 

No els hi tallaré les seves intervencions, les voldria fer en referència a la feina que
s'ha fet sobre aquest tema i que recordo, doncs, un dels elements importants va ser la
Moció que vam presentar nosaltres al febrer de l'any 2016. 

En primer lloc, li volem agrair que es fes la reunió sobre la Ronda amb el secretari de
mobilitat, senyor Font, hores abans del tall que es va organitzar des de l'Assemblea,
però sí que voldríem saber, perquè en el Ple anterior ens hi vam referir, com és que
hem  trigat  dos  anys  a  tenir  una  iniciativa  política  municipal,  demanant  allò  que
apareixia a la Moció de la CUP, que vam presentar l'any 2016, i es va aprovar per
unanimitat. 
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Alcalde: Ja l'hi hem explicat moltes vegades que hem tingut múltiples iniciatives en la
línia del que es va aprovar en aquesta sala. La diferència respecte al dia que vostè
esmenta, és que ens va semblar que tocava expressar-les d'una manera conjunta,
aquestes  iniciatives,  en el  secretari  de  mobilitat  del  Govern de Catalunya,  per  tal
d'emplaçar-lo a tenir, a donar-nos una resposta. D'aquestes entrevistes amb el senyor
Ricard  Font,  jo  n'he  anat  parlant  amb  el  senyor  Víctor  Naval,  i  li  he  explicat  el
contingut de les mateixes, i alhora, també aprofito per dir-los-hi que el senyor Ricard
Font s'ha compromès a respondre a les deu observacions, peticions, reflexions que li
vam fer, durant les properes setmanes i esperem que durant el mes de maig tinguem
una resposta. 

Senyor Navarro: La següent va referida al senyor Camps. Hem tingut també un debat
ja de fa temps sobre les dades del PMD a l'estació de Granollers, l'estació que està al
costat del Palau Olímpic. 

Resulta que el passat divendres setze de març, quan es va produir el tall de la Ronda,
va disminuir moltíssim. Els hi mostro als senyors i les senyores que hi ha aquí, doncs,
la línia aquesta, no ho he pogut imprimir en color, la línia més a baix, és la línia del
setze de març quan es va produir el tall de la Ronda. 

Bé,  sobre  aquest  tema també  portem dos  o  tres  anys  parlant-ne  amb el  Pla  de
mobilitat i el de qualitat de l'aire; aleshores, resulta que una reducció tan gran amb les
partícules,  clar,  fins ara se'ns havia adduït  raons de masses d'aire que venien de
Barcelona i ens deien que el tràfic de la ciutat de Granollers no era determinant en
aquestes dades. 

Bé,  voldria  saber  quin  és  el  seu  raonament  al  respecte i  si  aquestes  dades que
apareixen a l'estació meteorològica, divendres setze, entre les disset i les vint hores,
senyor Camps, són correctes i, en tot cas, per què es produeix aquesta disminució si
és que les masses d'aire aquell dia van passar per Granollers o no. 

Alcalde: En tot cas, jo, si em permet, eh, fer un primer, només un advertiment, senyor
Camps, que podria estar parlant durant tres quarts d'hora d'aquest tema, si pot ser
sintètic amb la resposta, sis plau. 

Senyor Camps: Sí, en tot cas, ja li passaré les dades. Vostè, veig que és el que té
coneixement científic, però, en tot cas, li parlaré. 

Miri,  dades  de  totes  les  estacions  del  Vallès,  que  formen  part  de  la  zona  dos:
Granollers,  Santa  Perpètua  de  la  Mogoda,  Rubí,  Montcada  i  Reixac,  Sabadell,
Terrassa, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Cugat del Vallès; aquestes són
les estacions que tenen dades automàtiques.  Comparació  del  divendres anterior  i
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posterior al divendres setze de març, o sigui, dia 9 i 23, com estava la qualitat de l'aire
en comparació.

Miri, a Granollers, pel que fa a diòxid de nitrogen, la reducció mitjana d'aquests dos
dies, del dia 9 i 23, divendres anterior i posterior, va ser de 47'75%, a Santa Perpètua
de la Mogoda del 62'96%, Montcada i Reixac del 61'18%, Sabadell el 65'50%, si voleu
continuo. No hi ha cap estació que experimenti un augment o dades equivalents a les
que tenia. El mateix podem parlar de les partícules PM10, on Sabadell, Terrassa i
Granollers van tenir una reducció respecte al divendres setze de març, del 85%. 

Tampoc  cap  estació  d'aquestes  que  li  he  comentat,  les  que  tenen  mesuraments
automàtics, i això ho pot consultar vostè perquè són dades del Departament, que jo
m'he hagut de consultar de la Direcció General de Qualitat de l'Aire de la Generalitat,
doncs confirmen aquestes dades. Què va passar, que les condicions climatològiques
que teníem el dia 16 a tot el Vallès, com demostren aquestes dades, us hi puc passar,
no  cal  que  les  consulti,  doncs,  mostren  que  era  unes  condicions  ambientals  de
dispersió de l'aire, dels contaminants molt favorable aquell dia. Tant de bo, tant de bo,
si ho hem explicat moltes vegades, amb les dades del CSIC, que són la gent que hi
entén. El problema no és un problema puntual, ho vam explicar i també li vam explicar
una vegada, que havien posat l'estació de control a l'arxiu històric i que donava les
mateixes dades,  molt  semblants,  la  que estava al  Palau d'Esports,  que en l'arxiu
històric i, per tant, si ho vol entendre, és un tema de fons i això és el que realment és
preocupant, vull dir, que no és una qüestió d'un focus determinat en un dia determinat
com demostren aquestes dades, sinó que depèn molt d'altres paràmetres i, sobretot,
de  tot  una zona,  de  tota  una horària  que,  a Barcelona,  a  l'àrea metropolitana es
manifesta fonamentalment en diòxid de nitrogen; al Vallès es manifesta, sobretot, en
concentracions  de  partícules  en  dies  determinats,  en  condicions  climatològiques
determinades i, que a l'estiu, a les comarques  d'Osona i del pre Pirineu es manifesta
amb problemes d'ozó. 

És la mateixa massa d'aire i,  com a tal,  és un problema de país i,  com a tal,  cal
abordar i nosaltres no desistim a les nostres accions i, per això, vam aprovar el nostre
protocol, tot esperant, que la Generalitat, que s'havia compromès, aprovés les seves
mesures, les realment estructurals que no s'han pres. 

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? 

Senyor Navarro: Ha fet una referència als meus coneixements científics. Volia deixar
clar a tothom, doncs, que jo no sóc científic. Vostè ho ha dit, jo no sóc científic, és
cert, sóc llicenciat en història. No tinc....

Alcalde: Si, si em permet. Com ell mateix. 
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Senyor  Navarro:  Senyor  alcalde  ara  estic  parlant  jo,  no  em talli,  senyor  alcalde.
Senyor alcalde,  faig referència a una qüestió personal,  deixi’m acabar,  jo el  deixo
acabar a vostè. 

Alcalde: Té raó.  

Senyor Navarro: Em sembla que ja està bé. 

No  tinc  tècnics,  eh,  no  tinc  tècnics  que  treballin  per  a  mi,  ni  m'hi  dedico
professionalment a la política des de fa vint anys. Jo faig això per un altre tema, a les
hores lliures. Gràcies.  

Alcalde. No, en tot cas, només volia fer referència que el senyor Albert Camps és
historiador, només volia dir que són de la mateixa professió. Només volia dir-ho. Em
disculpo. 

Senyor Navarro: Gràcies.

Alcalde: Per part de Ciutadans, alguna pregunta? Per part d'Esquerra? Endavant:  

Senyor  Mur:  Només voldria  fer  un  prec,  i  és  que,  jo  ja  entenc  que a les  últimes
eleccions municipals, tots vam percebre que la imatge del PSC, era l'alcalde Mayoral,
i que efectivament, la lletra PSC quedava molt minimitzada, les seves raons tindrien;
però quan aquí presentem una Moció, presentem una Moció i, els meus, diguem-ne,
dubtes i la meva desconfiança, no són amb un alcalde en concret, amb el qual no hi
tinc  res  en  contra,  sinó  contra  una  formació  política  sencera  i,  per  tant,  voldria,
simplement, fer el prec perquè aclarim aquest tema. 

No tinc res en contra d'un alcalde, sí en canvi d'una formació política que, de fet ha
demostrat,  reiteradament,  que  d'alguna  manera  no  es  creu  el  que  vostès  avui
proposaven a la Moció. Gràcies. 

Alcalde: Bé, en tot cas, això és un judici d'intencions, jo no el valoraré, només dir-li
que (algú  del  públic  li  diu   que no és  un judici  d’intencions  que és  una realitat,.
l’alcalde li contesta que la seva és una opinió, també)  
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Alcalde: En tot cas, el compromís d'aquest grup municipal és agafar tots els telèfons
que  truquen  i  buscar  sortides  a  tots  els  temes,  d'una  manera  col·lectiva;  és  un
compromís no individual de l'alcalde, que l'expressa d'una manera clara i nítida, si no
hagués un compromís col·lectiu.

 

Alcalde: Alguna altra qüestió? si? no? En tot cas ara quedaríem a disposició de les
persones que ens acompanyen.

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