ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Dia : 29 de maig de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Josep Mayoral i Antigas
Alba Barnusell i Ortuño
Jordi Terrades i Santacreu
Mònica Oliveres i Guixer
Albert Camps i Giró
María Del Mar Sánchez Martínez
Francesc Arolas Pou
Juan Manuel Segovia Ramos
Andrea Canelo Matito
Mireia López Ontiveros
Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla
Gemma Giménez Torres
Edmundo Rodolfo Benza Alegria
Àlex Sastre Prieto
Josep Maria Noguera Amiel
Oriol Vila Castelló
Eugènia Llonch Bonamusa
Pep Mur i Planas
Núria Maynou Hernández
Chakir El Homrani Lesfar
Enrique Meseguer Casas
Roberto Carmany Valls
Maria Oliver Reche
Eduard Navarro Domenech
José María Moya Losilla
Catalina Victory Molné
Francesc Aragón Sánchez

Alcalde/president
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinent d'alcalde
Tinenta d'alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Secretària
Interventor

Alcalde: Bona tarda. Iniciem el Ple ordinari del mes de maig.
En tot cas, si em permeten els regidors i regidores, dues notes prèvies. La primera, és expressar
el nostre condol i el de la Corporació a la senyora Mireia López per la mort de la seva mare. Mireia
vam poder-ho fer en persona, però avui també volem fer-ho corporativament.
I també amb una altra cosa, expressar la nostra felicitació al senyor Chakir el Homrani, pel seu
nomenament, en trànsit, de Conseller de Treball. Dir-li que, per nosaltres és un orgull com a
granollerins, tenir-lo en el Govern de la Generalitat, que esperem demanar-li hora ben aviat,
perquè hem expressat reiteradament la necessitat de què el Govern comenci a treballar més bé
possible, ho hem compartit també en alguna ocasió. Desitjar-li molta sort i, en tot cas, tindrem
ocasió, suposo en algun moment, quan es produeixi el nomenament i vostè hagi de prendre
alguna decisió en aquesta casa, doncs tindrem ocasió de parlar-ne, però en tot cas, quedi també
registrada ja a l'acta d'aquest Ple ordinari, la felicitació i el desig que tinguin molts encerts. Li
demanarem hora aviat.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24 D’ABRIL DE 2018
L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de la
sessió ordinària de data 24 d’abril de 2018 i no havent-hi cap s’aprova per unanimitat dels
regidors i regidores assistents
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS NÚMEROS 3,10,17, I 24 D’ABRIL DE 2018
3. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS 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 de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers

Número Expedient: 3/2018/24
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, es proposa la modificació següent:
1) En l'àmbit de l'Àrea de Projectes estratègics i comunicació, cal procedir a la realització de
les següents modificacions :
1.1 Crear una plaça de Tècnic/a superior de comunicació, personal laboral; grup A1.
1.2 Amortitzar una plaça de Tècnic/a superior de periodisme, personal laboral; grup A1, en el moment en què es proveeixi la plaça de Tècnic/a superior de comunicació, descrita al punt 1.1.
Aquesta modificació de plantilla no suposa cap increment econòmic.
2) En l'àmbit de l'Àrea de Govern i Economia, cal procedir a la realització de les següents modificacions :
2.1 Modificar el requisit de titulació per a la provisió dels següents llocs de treball:
Fitxa 263: Tècnic/a mitjà/ana de serveis econòmics
Fitxa 375: Tècnic/a mitjà/ana de Tresoreria
Fitxa 376: Tècnic/a mitjà/ana de Recaptació
Fitxa 377: Tècnic/a mitjà/ana de Planificació Econòmica

2.2 Modificar les funcions de la següent fitxa de funcions:
Fitxa 376: Tècnic/a mitjà/ana de Recaptació
2.3 Crear una plaça de TAG, personal funcionari; escala d'administració general; subescala tècnica; grup A1 i crear un lloc de treball denominat Director/a de Serveis de Recursos Humans; enquadrament orgànic 2150; complement de destí 27; complement específic 33; classificació professional, A1; núm. de fitxa 412; nivell de català, C; forma de provisió lliure designació; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa.
L'autorització i disposició de la despesa de la creació d’aquesta plaça es farà en el moment de la
provisió de l'esmentada plaça. L’executivitat d’aquesta plaça queda supeditada a la justificació
d’existència de finançament.
3) En l'àmbit de l'Àrea de Serveis a la Persona, cal procedir a la realització de les següents modificacions :
3.1 Transformar una plaça d’Auxiliar d’arxiu i biblioteca, personal funcionari; ; escala d'administració especial; subescala Tècnica; classe Auxiliar; grup C1, jornada completa ( 100%) en una una
plaça d’Auxiliar d’arxiu i biblioteca, personal funcionari; escala d'administració especial; subescala
Tècnica; classe Auxiliar; grup C1, jornada parcial (50%), en el moment en què es jubili la persona
que l’ocupa actualment.
3.2 Transformar una plaça de Tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca, personal laboral; grup C1, jornada parcial ( 50%) en una una plaça de Tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca, personal laboral;
grup C1, jornada completa ( 100%), en el moment en què es produeixi la transformació de la plaça
d’Auxiliar d’arxiu i biblioteca, descrita al punt 3.1.
Aquesta modificació de plantilla no suposa cap increment econòmic. En el moment de la jubiliació
de la persona que ocupa la plaça d’Auxiliar d’arxiu i biblioteca es realitzaran les corrresponents reduccions de les autoritzacions i disposicions de despesa i amb aquest estalvi es dotaran econòmicament les aplicacions de despesa de la plaça de Tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca.
4) En l'àmbit de l'Àrea d’Acció Comunitària i Benestar, cal procedir a la realització de les següents modificacions :
4.1 Crear dues places d'Agent, personal funcionari; escala d'administració especial; subescala
Serveis especials; clase Policia Local, grup C2. i crear dos llocs de treball denominats Agent de
la policía local; enquadrament orgànic 5221; complement de destí 15; complement específic 24;
classificació professional, C1*; núm. de fitxa 156; nivell de català, B; forma de provisió concurs de
mèrits; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.
* Modificat per l'aplicació de l'article 65 de la Llei de Mesures Fiscals, financeres i administratives
de 11 de març de 2015
Aquesta modificació de plantilla no suposa cap increment econòmic en el pressupost de 2018.
La consignació pressupostària per la creació d’aquestes places es tindrà en compte a l'informe inicial que formalitzarà Recursos Humans per a la tramitació de la despesa anual de capítol I, per al
pressupost del 2019.
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, en data 18 de maig s'ha informat a la Mesa
de Negociació dels canvis proposats.

D'acord amb els informes emesos pel cap de servei de Cultura i Joventut, per l’Inspector en cap
de la Policia Local de Granollers i per la Cap de Servei de Recursos Humans .
Fonaments de dret
D'acord amb els articles 37, 69 i 72 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
D'acord amb allò que disposa l'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Els articles 291 i 294 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalu nya.
L'article 22.3 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, així com l'Ordre
HFP / 614/2017, de 27 de juny, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels
pressupostos generals de l'Estat per a 2018.
Es proposa al Ple de la corporació
Primer. Aprovar la modificació de la PLANTILLA amb el detall següent:
1. Transformar la plaça de personal laboral, d'acord amb el detall següent:
Grup
(Cos)

C1

Plaça
Jornada

Tècnic/a aux. arxiu i biblioteca

100%

2. Crear la plaça de personal laboral, d'acord amb el detall següent:
Grup
(Cos)
A1

Plaça
Tècnic/a sup. comunicació

3. Amor tzar la plaça de personal laboral, en el moment en què es proveeixi la plaça de Tècnic/a superior
de comunicació, d'acord amb el detall següent:
Grup
(Cos)
A1

Plaça
Tècnic/a sup. periodisme

4. Transformar la plaça de personal funcionari

Escala

AE

Subescala

TÈCNICA

Grup
(Cos)

Classe

Auxiliar

Plaça
Jornada

C1

Auxiliar arxiu i biblioteca

Grup
(Cos)

Plaça

50%

5. Crear les places de personal funcionari
Escala

Subescala

Classe

AG

TÈCNICA

A1

TAG

AE

SERVEIS ESPEPolicia Local
CIALS

C2

Agent

AE

SERVEIS ESPEPolicia Local
CIALS

C2

Agent

Segon. Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL amb el detall següent:
1. Crear els llocs de treball, d'acord amb el detall següent:
Denominació RLLT

Àrea

Enq.
Org.

CD

Director/a de
serveis de
Recursos
Humans

A2

2150

Agent de la
policia local

A5

Agent de la
policia local

A5

Nivell
Forma
de caRègim
prov.
talà

CE

Classif.
Prof.

Núm
fitxa

Col·lectiu Jorna(cossos)
da

27

33

A1

412

C

LD

F

AG/AE

JC

5221

15

24

C1*

156

B

CM

F

AE

JC

5221

15

24

C1*

156

B

CM

F

AE

JC

* Modificat per l'aplicació de l'article 65 de la Llei de Mesures Fiscals, financeres i administratives de 11 de
març de 2015

2. Modiﬁcar els llocs de treball, d'acord amb el detall següent:
Denominació RLLT

Àrea

Enq.
Classificació Núm Nivell Forma
Col·lectiu
CD CE
Règim
Jornada
de
Org.
professional fitxa
provisió
(cossos)
català

Tècnic/a
mitjà/ana
serveis econòmics

A2

2120 20

22

A2

263

C

CM

F

AE

JC

Tècnic/a
mitjà/ana de
Planificació
Econòmica

A2

2120 18

18

A2

377

C

CM

F/L

AG/AE

JC

Tècnic/a
mitjà/ana de
Tresoreria

A2

2130 18

18

A2

375

C

CM

F/L

AG/AE

JC

Tècnic/a
mitjà/ana de
Recaptació

A2

2131 18

18

A2

376

C

CM

F/L

AG/AE

JC

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

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha sol·licitada votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, C’S
i PP i les 9 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG-AM i de la
CpG-CUP-PA

Alcalde: Passem al punt número cinc i sis que tractarem conjuntament, tal com hem acordat a la
Junta de Portaveus, atès que fan referència als dos punts de l'aplicació del Romanent de
Tresoreria de l'exercici 2017. Senyora secretària:

5.Aprovar la modificació pressupostària per aplicació de romanent de tresoreria al
suplement de crèdits i a la dotació de crèdits extraordinaris en el pressupost de
l'Ajuntament.

Modificacions de crèdit (111)
Assumpte: Aprovar la modificació pressupostària per aplicació de romanent de tresoreria al
suplement de crèdits i a la dotació de crèdits extraordinaris en el pressupost de l'Ajuntament.
Número Expedient: 26/2018/111
Fets:
A través del present expedient es proposa l’augment del pressupost de l’Ajuntament per import
total de 9.491.354,53 € mitjançant l’aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals
obtingut de la liquidació del pressupost 2017. En l’expedient es dota de crèdit despeses que les
àrees gestores han manifestat la necessitat d’atendre sense que puguin demorar-se fins a

l’exercici següent i que no tenen consignació pressupostària adequada o aquesta és insuficient.
Aquesta modificació s’instrumenta a través de dos moviments pressupostaris:
- El suplement de crèdits per aquelles despeses amb saldo de crèdit insuficient (MC AJT 22/2018).
- La dotació de crèdit extraordinari per a aquelles despeses que no tenen un crèdit pressupostari
destinat a aquella finalitat específica (MC AJT 23/2018).
Vist l’informe emès per l’interventor general en virtut del que disposen l’article 34 i següents del
RD 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 6è de les Bases d’execució del Pressupost General vigent.
Atès que de conformitat amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les
Bases d’execució del Pressupost General vigent, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de
l’esmentat expedient de modificació del Pressupost.
Es proposa al Ple de la corporació
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient MC AJT 22/2018 de modificació del Pressupost de
l’Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 6.723.719,53 €, amb el detall següent:

Moviment

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

Import

ALTA

2018 J1000/91221/22699 DESPESES MUNDIAL HANDBOL FEMENI 2021

20.000,00 €

ALTA

2018 J1120/91230/22699 ALTRES DESPESES PROTOCOL

11.000,00 €

ALTA

2018 J1130/92050/22799 TREBALLS EMPRESES COMUNICACIO

25.000,00 €

ALTA

2018 J1210/93310/22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PATRIMONI

60.000,00 €

ALTA

2018 J1300/92320/22706 ESTUDIS I TREBALLS ARXIU MUNICIPAL

19.000,00 €

ALTA

2018 J1310/43211/22699 ALTRES DESPESES PROMOCIO DE LA CIUTAT

ALTA

2018 J1320/32720/22609 ACTIVITATS CCP

ALTA

2018 J1330/33310/21602 ALTRE MANTENIMENT INFORMATIC RUFA

ALTA

2018 J1330/33310/22100 ENERGIA ELECTRICA RUFA

ALTA

2018 J1330/33310/62202 CENTRE ARTS EN MOVIMENT A ROCA UMBERT (2A F

ALTA

2018 J1330/33310/62705 INVERSIONS GENERALS ROCA UMBERT

46.000,00 €

ALTA

2018 J1340/32730/21200 MANTENIMENT I EDIFICIS COOPERACIÓ

4.021,64 €

ALTA

2018 J1340/32730/22609 ACTIVITATS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

ALTA

2018 J2130/01110/91300 AMORTITZACIO DEUTE LL.T. FORA SP CARREGA FINA

ALTA

2018 J2150/92010/12009 ALTRES RETRIBUCIONS LPGE'18

ALTA

2018 J3110/16100/22706 TREBALLS SERVEI PROVEIMENT D'AIGUA

80.000,00 €

ALTA

2018 J3110/16210/22700 TREBALLS RECOLLIDA ESCOMBRARIES

70.000,00 €

ALTA

2018 J3110/16211/46701 TRANSF.C.G.R.V.O. DEIXALLERIA I REC.SELECTIVA

ALTA

2018 J3110/16230/22700 TREBALLS TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS

ALTA

2018 J3110/16310/22700 TREBALLS NETEJA VIARIA

ALTA

2018 J3110/16901/60901 ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ

ALTA

2018 J3112/92040/22700 RECOLLIDA SELECTIVA EDIFICIS MUNICIPALS

ALTA

2018 J3112/92040/22702 INSPECCIONS EDIFICIS ADMINISTRATIUS

15.000,00 €

ALTA

2018 J3112/92041/63304 GRANS REPARACIONS MAQUINÀRIA EDIFICIS

70.000,00 €

ALTA

2018 J3120/43120/63209 REFORMA MERCAT SANT CARLES

ALTA

2018 J3130/13300/22699 ALTRES DESPESES MOBILITAT

ALTA

2018 J3210/15220/78002 SUBVENCIONS A L'ACCESSIBILITAT

ALTA

2018 J3210/15320/61907 ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS

ALTA

2018 J3210/15330/61918 PASSATGE XILE

100.000,00 €

ALTA

2018 J3210/15340/60905 ESPAIS URBANS

290.000,00 €

ALTA

2018 J3210/45901/61925 ESCALES MECÀNIQUES C.CARLES RIBA

600.000,00 €

ALTA

2018 J3230/15130/22706 ESTUDIS I TREBALLS OBRES I PROJECTES

130.000,00 €

ALTA

2018 J4100/32001/22699 ALTRES DESPESES EDUCACIO

13.000,00 €

ALTA

2018 J4100/32001/62711 INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS

50.000,00 €

ALTA

2018 J4101/32511/22706 ESTUDIS I TREBALLS PLA D'ENTORN

ALTA

2018 J4101/32520/22707 FORMACIO JOVES SENSE ESO PLA DE XOC

13.000,00 €

ALTA

2018 J4101/32522/22707 FORMACIO UNITAT ESCOL.COMPARTIDA

16.000,00 €

ALTA

2018 J4103/32910/21200 MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLES BRESSOL

ALTA

2018 J4106/32810/14300 ALTRE PERSONAL ESCOLA DE MUSICA

ALTA

2018 J4201/34150/48030 BEQUES PER LA PRACTICA ESPORTIVA

16.000,00 €

ALTA

2018 J4201/34150/48401 SUBV. BM GRANOLLERS

26.000,00 €

ALTA

2018 J4202/34200/21200 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ALTA

2018 J4310/33000/22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CULTURA I JOVENTUT

ALTA

2018 J4311/33430/48301 SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL

ALTA

2018 J4311/33430/48302 SUBVENCIO AGRUPACIO EXCURSIONISTA

5.800,00 €

ALTA

2018 J4311/33430/48304 SUBVENCIO OMNIUM CULTURAL

2.200,00 €

ALTA

2018 J4311/33430/48305 SUBVENCIO ATENEU DE GRANOLLERS

2.200,00 €

ALTA

2018 J4311/33430/48317 SUBVENCIO DRACS DE GRANOLLERS

ALTA

2018 J4311/33810/22609 ACTIVITATS FESTA MAJOR

ALTA

2018 J4311/33810/48312 SUBVENCIO COLLA DELS BLAUS

ALTA

2018 J4312/33212/22609 ACTIVITATS BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

ALTA

2018 J4312/33212/22706 PLA DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

ALTA

2018 J4312/33340/44200 SUBVENCIO A GRANOLLERS ESCENA

ALTA

2018 J4312/33340/63901 INVERSIONS TAG I CENTRE CULTURAL

ALTA

2018 J4320/33720/22706 PLA JOVE DE GRANOLLERS

ALTA

2018 J5220/13000/63309 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES POLICIA LOCAL

40.000,00 €

ALTA

2018 J5221/13210/16000 SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIUTADANA

200.000,00 €

T O T AL D E S P E S A

150.850,00 €
20.000,00 €
8.800,00 €
10.018,38 €
350.000,00 €

1.388,97 €
3.086.529,00 €
200.000,00 €

75.625,00 €
121.225,00 €
10.000,00 €
100.000,00 €
3.150,00 €

6.335,00 €
30.000,00 €
200.000,00 €
10.000,00 €

4.695,00 €

1.654,24 €
10.000,00 €

140.397,30 €
25.000,00 €
4.500,00 €

830,00 €
5.500,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
68.000,00 €
100.000,00 €
10.000,00 €

6 .7 2 3 . 7 1 9 , 5 3 €

Moviment

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

Import

ALTA

2018 J1000/91221/22699 DESPESES MUNDIAL HANDBOL FEMENI 2021

20.000,00 €

ALTA

2018 J1120/91230/22699 ALTRES DESPESES PROTOCOL

11.000,00 €

ALTA

2018 J1130/92050/22799 TREBALLS EMPRESES COMUNICACIO

25.000,00 €

ALTA

2018 J1210/93310/22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PATRIMONI

60.000,00 €

ALTA

2018 J1300/92320/22706 ESTUDIS I TREBALLS ARXIU MUNICIPAL

19.000,00 €

ALTA

2018 J1310/43211/22699 ALTRES DESPESES PROMOCIO DE LA CIUTAT

ALTA

2018 J1320/32720/22609 ACTIVITATS CCP

ALTA

2018 J1330/33310/21602 ALTRE MANTENIMENT INFORMATIC RUFA

ALTA

2018 J1330/33310/22100 ENERGIA ELECTRICA RUFA

150.850,00 €
20.000,00 €
8.800,00 €
10.018,38 €

ALTA

2018 J1330/33310/62202 CENTRE ARTS EN MOVIMENT A ROCA UMBERT (2A F

ALTA

2018 J1330/33310/62705 INVERSIONS GENERALS ROCA UMBERT

46.000,00 €

ALTA

2018 J1340/32730/21200 MANTENIMENT I EDIFICIS COOPERACIÓ

4.021,64 €

ALTA

2018 J1340/32730/22609 ACTIVITATS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

ALTA

2018 J2130/01110/91300 AMORTITZACIO DEUTE LL.T. FORA SP CARREGA FINA

ALTA

2018 J2150/92010/12009 ALTRES RETRIBUCIONS LPGE'18

ALTA

2018 J3110/16100/22706 TREBALLS SERVEI PROVEIMENT D'AIGUA

80.000,00 €

ALTA

2018 J3110/16210/22700 TREBALLS RECOLLIDA ESCOMBRARIES

70.000,00 €

ALTA

2018 J3110/16211/46701 TRANSF.C.G.R.V.O. DEIXALLERIA I REC.SELECTIVA

ALTA

2018 J3110/16230/22700 TREBALLS TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS

ALTA

2018 J3110/16310/22700 TREBALLS NETEJA VIARIA

ALTA

2018 J3110/16901/60901 ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ

ALTA

2018 J3112/92040/22700 RECOLLIDA SELECTIVA EDIFICIS MUNICIPALS

ALTA

2018 J3112/92040/22702 INSPECCIONS EDIFICIS ADMINISTRATIUS

15.000,00 €

ALTA

2018 J3112/92041/63304 GRANS REPARACIONS MAQUINÀRIA EDIFICIS

70.000,00 €

ALTA

2018 J3120/43120/63209 REFORMA MERCAT SANT CARLES

ALTA

2018 J3130/13300/22699 ALTRES DESPESES MOBILITAT

ALTA

2018 J3210/15220/78002 SUBVENCIONS A L'ACCESSIBILITAT

ALTA

2018 J3210/15320/61907 ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS

ALTA

2018 J3210/15330/61918 PASSATGE XILE

100.000,00 €

ALTA

2018 J3210/15340/60905 ESPAIS URBANS

290.000,00 €

ALTA

2018 J3210/45901/61925 ESCALES MECÀNIQUES C.CARLES RIBA

600.000,00 €

ALTA

2018 J3230/15130/22706 ESTUDIS I TREBALLS OBRES I PROJECTES

130.000,00 €

ALTA

2018 J4100/32001/22699 ALTRES DESPESES EDUCACIO

13.000,00 €

ALTA

2018 J4100/32001/62711 INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS

50.000,00 €

ALTA

2018 J4101/32511/22706 ESTUDIS I TREBALLS PLA D'ENTORN

ALTA

2018 J4101/32520/22707 FORMACIO JOVES SENSE ESO PLA DE XOC

13.000,00 €

ALTA

2018 J4101/32522/22707 FORMACIO UNITAT ESCOL.COMPARTIDA

16.000,00 €

ALTA

2018 J4103/32910/21200 MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLES BRESSOL

ALTA

2018 J4106/32810/14300 ALTRE PERSONAL ESCOLA DE MUSICA

ALTA

2018 J4201/34150/48030 BEQUES PER LA PRACTICA ESPORTIVA

16.000,00 €

ALTA

2018 J4201/34150/48401 SUBV. BM GRANOLLERS

26.000,00 €

ALTA

2018 J4202/34200/21200 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ALTA

2018 J4310/33000/22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CULTURA I JOVENTUT

ALTA

2018 J4311/33430/48301 SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL

ALTA

2018 J4311/33430/48302 SUBVENCIO AGRUPACIO EXCURSIONISTA

5.800,00 €

ALTA

2018 J4311/33430/48304 SUBVENCIO OMNIUM CULTURAL

2.200,00 €

ALTA

2018 J4311/33430/48305 SUBVENCIO ATENEU DE GRANOLLERS

2.200,00 €

ALTA

2018 J4311/33430/48317 SUBVENCIO DRACS DE GRANOLLERS

ALTA

2018 J4311/33810/22609 ACTIVITATS FESTA MAJOR

ALTA

2018 J4311/33810/48312 SUBVENCIO COLLA DELS BLAUS

ALTA

2018 J4312/33212/22609 ACTIVITATS BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

ALTA

2018 J4312/33212/22706 PLA DE BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

ALTA

2018 J4312/33340/44200 SUBVENCIO A GRANOLLERS ESCENA

68.000,00 €

ALTA

2018 J4312/33340/63901 INVERSIONS TAG I CENTRE CULTURAL

100.000,00 €

ALTA

2018 J4320/33720/22706 PLA JOVE DE GRANOLLERS

ALTA

2018 J5220/13000/63309 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES POLICIA LOCAL

40.000,00 €

ALTA

2018 J5221/13210/16000 SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIUTADANA

200.000,00 €

T O T AL D E S P E S A

Moviment
ALTA

Codi aplicació

2018 J2100/87001

Descripció aplicació pressupostària
RTDG SUPLEMENT DE CREDITS
T O T AL F I N AN ÇAM E N T

350.000,00 €

1.388,97 €
3.086.529,00 €
200.000,00 €

75.625,00 €
121.225,00 €
10.000,00 €
100.000,00 €
3.150,00 €

6.335,00 €
30.000,00 €
200.000,00 €
10.000,00 €

4.695,00 €

1.654,24 €
10.000,00 €

140.397,30 €
25.000,00 €
4.500,00 €

830,00 €
5.500,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €

10.000,00 €

6 . 7 2 3 .7 1 9 ,5 3 €

Import
6.723.719,53 €
6 .7 2 3 .7 1 9 ,5 3 €

Segon.- Aprovar inicialment l’expedient MC AJT 23/2018 de modificació del Pressupost de
l’Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 2.767.635,00 €, amb el detall següent:
Moviment
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Codi aplicació
J1310/32641/48100
J1330/33310/62704
J3110/16510/61921
J3110/16901/78001
J3120/43120/63205
J3130/13300/60921
J3210/15340/61931
J3210/92041/63215
J3241/42503/60922

Descripció aplicació pressupostària
AJUTS A DOCTORANDS INDUSTRIALS
TALLER DE CONEIXEMENT A ROCA UMBERT
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT PUBLIC
AJUTS PER A PUNTS DE RECÀRREGA ELÈCTRICA
ADEQUACIÓ FAÇANA MERCAT SANT CARLES
FITONS A L'ILLA DE VIANANTS
REMODELACIO PLAÇA SANT MIQUEL
REFORMA EDIFICI MUNICIPAL C. PORTALET
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL CENTRE VALLES

J4100/32001/62307
J4101/32650/47901
J4202/34200/62209
J4311/33430/47901
J4311/33430/47902
J4311/33430/48323
J4311/33430/48335

RENOVACIO XARXA INTERNET A EMT
SUBVENCIO ARSENIC C.F.G.S.
PISTES POLIVALENTS AL PAVELLO CAN BASSA
SUBVENCIO ARSENIC
SUBVENCIO MILNOTES
SUBVENCIO AMICS DE LA UNIÓ
SUBVENCIO MINYONS ESCOLTES DE GRANOLLERS
T O T AL D E S P E S A

Import
50.000,00 €
150.000,00 €
303.000,00 €
30.000,00 €
101.535,00 €
60.000,00 €
500.000,00 €
550.000,00 €
50.000,00 €
80.000,00 €
10.000,00 €
866.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
2.600,00 €
2 .7 6 7 .6 3 5 ,0 0 €

Tercer.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l’expedient i
l’acord d’aprovació, previ anunci en el butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas
que no es produeixin reclamacions, l’acord serà automàticament elevat a definitiu.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, C’S
i PP i les 9 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG-AM i de la
CpG-CUP-PA

6. Aprovar la modificació pressupostària per aplicació de romanent de tresoreria al
suplement de crèdits en el pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers.

Modificacions de crèdit (111)
Assumpte: Aprovar la modificació pressupostària per aplicació de romanent de tresoreria al
suplement de crèdits en el pressupost del Patronat Municipal Museu de Granollers.
Número Expedient: 25/2018/111
Fets:
Vist que des de les àrees gestores s’ha proposat la tramitació d’un expedient de modificació del
Pressupost del Patronat Municipal del Museu de Granollers per suplement de crèdits per un import
de 15.248,30 €, al qual se li ha assignat el codi d’expedient MC MUS 2/2018.
Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d’atendre despeses que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen consignació pressupostària suficient.
Vist l’informe emès per l’interventor general en virtut del que disposen l’article 34 i següents del
RD 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 6è de les Bases d’execució del Pressupost General vigent.
Fonaments de dret :

Atès que de conformitat amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les
Bases d’execució del Pressupost General vigent, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de
l’esmentat expedient de modificació del Pressupost.
Es proposa al Ple de la corporació
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient MC MUS 2/2018 de modificació del Pressupost del
Patronat Municipal del Museu de Granollers per suplement de crèdits per un import de 15.248,30
€, amb el detall següent:
Moviment

Codi Partida

Descripció Partida

ALTA

2018 J4314/33320/21200 MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. ADMINISTRACIO M

ALTA

2018 J4314/33322/22609 ACTIVITATS EXPOSICIONS

ALTA

2018 J4315/33330/21200 MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. LA TELA
T O T AL D E S P E S A

Moviment
ALTA

Codi Partida
2018 J4313/87001

Descripció Partida
RTDG SUPLEMENT DE CREDITS
T O T AL F I N AN Ç AM E N T

Import
1.251,00 €
13.500,00 €
497,30 €
1 5 .2 4 8 ,3 0 €

Import
15.248,30 €
1 5 .2 4 8 ,3 0 €

Segon.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l’expedient i
l’acord d’aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas
que no es produeixin reclamacions, l’acord serà automàticament elevat a definitiu.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi haurà presentació per part del tinent d'alcalde responsable
d'Hisenda, el senyor Jordi Terrades, que té la paraula en aquest moments:
Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Com tots vostès saben, ara fa dos plens d'aquest Ajuntament,
vam acordar o vam aprovar la liquidació del Pressupost, vam donar compte. Ja vam explicar quin
era els resultats de L'Ajuntament respecte a la liquidació de l'exercici anterior.
Fet i comptat, vam donar compte de que el Romanent positiu de l'Ajuntament i de lliure disposició,
després de fer tots els ajustaments, eren d'uns 16.000.000 milions positius.
El que els hi proposem avui, fins aquest exercici que caracteritza aquest Govern, de prudència
també, la gestió dels recursos i dels diners que són de tots els ciutadans i ciutadanes, és aplicar
una part d'aquest Romanent de Tresoreria al voltant d'uns 9.500.000 d'euros. ¿En quin sentit?
Doncs primer tal com ja vam fer, vam començar a fer en l'exercici anterior, anticipant, amortitzant
anticipadament alguns préstecs, aquest cas de tres préstecs, d'un import total de 3.086.000 euros
que permetran o que el resultat, l'impacte d'aquesta amortització d'aquests crèdits, és que en el
Pressupost de l'any 2019, que esperem tenir aprovat tal com és a l'octubre d'enguany, permetrà
que la despesa ordinària de l'Ajuntament tinguem més recursos disponibles, atès entre altres
raons també que el Govern ha decidit o no s'ha aprovat, això ho discutirem quan fem el debat
d'Ordenances Fiscals que en l'exercici 2019 no hi hagi un augment de la pressió fiscal de la ciutat,
per acabar d'ajudar, des del nostre punt de vista, a la consolidació de la recuperació econòmica i,
per tant, sí que necessitàvem o crèiem que era prudent amortitzar aquests crèdits per tal de tenir,
disposar de quantitats suplementàries pel Pressupost ordinari del proper any.
La resta té a veure, també, a donar compliment algunes de les propostes i acords que el Govern
va arribar amb alguns dels grups municipals que van donar suport al Pressupost del 2018, en el
moment del seu debat en forma de vot favorable o d'abstenció. M'estic referint a les activitats de
promoció de ciutat i també els ajuts dels doctorands industrials.
I la resta té a veure amb l'avançament d'inversions que estaven previstes en el Pla d'actuació
municipal i que els diversos regidors havien previst incorporar-ho en el calendari del Pla d'actuació

municipal, exercici 2019 i, per tant, el que estem proposant avui al Ple és avançar part d'aquestes
inversions, en algun cas ja ha ajudat també algunes de les inversions dels del punt de vista
financer, les inversions que ja estan en marxa, per exemple, les rampes mecàniques de la Font
Verda, que vostès ja saben que les teníem també previstes en el debat inicial del Pressupost
d'inversions del 2018; i afegir-hi algunes actuacions més.
Torno a repetir, d'avançament de les inversions previstes al Programa d'actuació municipal per les
diverses regidories de l'Ajuntament.
Jo voldria destacar, en aquest apartat, un esforç, que hi hagués un esforç continuat en el passat
recent de millora de les polítiques d'eficiència energètica de l'Ajuntament, per donar compliment o
per mostrar la línia de treball, clara d'aquest Ajuntament, amb els acords adoptats per la Unió
Europea que van en la línia de disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle o també
d'entrar directament en el que és la promoció de les energies renovables de la nostra ciutat i, per
tant, veuran que s'ha incorporat la remodelació d'algun edifici municipal perquè sigui més eficient
energèticament, perquè les auditories que s'han realitzat ens deien que hi havien problemes i, per
tant, es va claríssimament, a millorar l'eficiència d'aquest edifici. Seguim amb les polítiques de
millora de l'enllumenat públic també en aquesta mateixa direcció. Les subvencions a la millora de
realització d'habitatges a la ciutat, també va en aquesta direcció i treballarem per incorporar o per
afegir una dada més a les polítiques de promoció del vehicle elèctric; en el Pressupost
d'inversions del 2018, ja hi havia la instal·lació de diversos punts de recàrrega que estan ubicats,
que estan pendents de que la companyia elèctrica acabi de fer el subministrament energètic, però
sí que ara també introduïm una nova línia de subvencions que haurà d'anar augmentant, en el
futur, de subvencions a particulars per instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en
els seus domicilis particulars; i també una de les propostes serà començar a desplegar un dels
Plans que en el seu dia va quedar en "stand by", fruit de les les polítiques del Govern de l'estat i
que ho tornem a reprendre, que és la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en aquest cas, en el
Centre Vallès.
Bé, aquest és el conjunt de les polítiques que els hi proposem d'avançar, torno a repetir, part de la
inversió prevista en el 2019, en el Pla d'actuació municipal del Govern i l'amortització anticipada
de tres préstecs que ens permetran poder disposar de més recursos econòmics a l'hora d'abordar
el debat de la despesa ordinària del Pressupost del 2019.
Alcalde: Moltes gràcies. No hi ha anunciades intervencions, ¿senyor Sastre? No hi ha
intervencions, eh. En tot cas, per tant, sí que hi ha petició de votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, C’S
i PP i les 9 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG-AM i de la
CpG-CUP-PA

Alcalde: Passem al punt número set en el qual s'aprova una modificació pressupostària, per tal de
substituir parcialment el finançament de les inversions del 2018. Senyora secretària:

7.Aprovar la modificació pressupostària per a la substitució parcial del finançament bancari
de la inversió pressupostat en el 2018.

Modificacions de crèdit (111)
Assumpte: Aprovar la modificació pressupostària per a la substitució parcial de finançament
bancari de la inversió pressupostat en el 2018.
Número Expedient: 23/2018/111
Fets:
A través del present expedient, el finançament de la inversió per préstecs a llarg termini per import

de 1.213.000,00 € és substituït per l’aplicació de recursos afectats excedentaris. Aquesta
substitució s’instrumenta a través de dos moviments pressupostaris en paral·lel:
- El suplement del crèdit d’inversió per aplicació dels recursos afectats excedentaris (MC AJT
19/2018).
- La baixa del crèdit d’inversió i del finançament afectat per préstec (MC AJT 20/2018).
Tots dos moviments es produeixen simultàniament i pel mateix import, de manera que l’efecte
resultant és el manteniment del crèdit d’inversió (efecte nul sobre el crèdit del capítol VI de
despesa) i la substitució de part del finançament bancari previst en el pressupost 2018 (reducció
del capítol IX d’ingressos) per l’aplicació de recursos afectats excedentaris de préstecs d’anys
anteriors (augment del capítol VIII i IX d’ingressos). Arran d’aquests moviments, els crèdits
d’inversió detallats en aquest expedient esdevenen totalment disponibles i operatius.
Vist l’informe favorable emès per l’interventor general en virtut del que disposen els articles 36 i 49
del RD 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 6è de les Bases d’execució del Pressupost General per al
2012.
Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6
i següents de les Bases d’execució del Pressupost general per al 2018, el Ple és l’òrgan
competent per a l’aprovació de l’esmentat expedient de modificació del Pressupost.
Es proposa al Ple de la corporació
Primer.- Aprovar les operacions incloses en el conjunt MC AJT 19/2018 de modificació del
Pressupost de l’Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 1.213.000,00 € amb el
detall següent:
Moviment
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

2018
2018
2018
2018
2018

Moviment
ALTA
ALTA

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

J1330/33310/62202
J3130/13300/61002
J3210/15330/61927
J3210/45901/61925
J5211/92410/61928

CENTRE ARTS EN MOVIMENT A ROCA UMBERT (2A F
200.000,00 €
1A FASE URB.APARCAMENT CONGOST (PMU 134)
150.000,00 €
REHABILITACIÓ DELS CORREDORS DE LES MURALL
100.000,00 €
ESCALES MECÀNIQUES C.CARLES RIBA (1A ANUALITA
263.000,00 €
INVERSIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
500.000,00 €
1 .2 1 3 . 0 0 0 , 0 0 €
T O T AL D E S P E S A

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

2018 J2100/87011
2018 J2100/91301

EFA GENERAL SUPLEMENT DE CREDITS
PRESTEC 1_17 BANCO SABADELL (EX.ANTERIOR)
T O T AL F I N AN Ç AM E N T

Import

Import
774.147,49 €
438.852,51 €
1 .2 1 3 . 0 0 0 , 0 0 €

Segon.- Aprovar les operacions incloses en el conjunt MC AJT 20/2018, de modificació del
Pressupost de l’Ajuntament de baixa per anul·lació de crèdits i del seu finançament associat, per
un import de 1.213.000,00 €, amb el detall següent:
Moviment
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

2018
2018
2018
2018
2018

Moviment
BAIXA

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

J1330/33310/62202
J3130/13300/61002
J3210/15330/61927
J3210/45901/61925
J5211/92410/61928

CENTRE ARTS EN MOVIMENT A ROCA UMBERT (2A F
200.000,00 €
1A FASE URB.APARCAMENT CONGOST (PMU 134)
150.000,00 €
REHABILITACIÓ DELS CORREDORS DE LES MURALL
100.000,00 €
ESCALES MECÀNIQUES C.CARLES RIBA (1A ANUALITA
263.000,00 €
INVERSIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
500.000,00 €
T O T AL D E S P E S A
1 .2 1 3 .0 0 0 ,0 0 €

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

2018 J2100/91300

PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINI
T O T AL F I N AN ÇAM E N T

Import

Import
1.213.000,00 €
1 .2 1 3 .0 0 0 ,0 0 €

Tercer.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l’expedient i
l’acord d’aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas
que no es produeixin reclamacions, l’acord serà automàticament elevat a definitiu.

Alcalde: El senyor Terrades farà una intervenció d'un minut sobre aquest tema:
Senyor Terrades: Sí, molt breu. Quan vam fer l'aprovació del Pressupost d'aquest exercici, del
2018, a l'apartat d'inversions es va explicar que hi hauria una quantitat determinada, que hauria de
sorgir de la petició de crèdit extern per finançar aquestes inversions.
El que fem avui és substituir part d'aquest crèdit per recursos que estaven afectats, que són
excedentaris, dit d'una altra manera, perquè les inversions passades que sustentaven sobre crèdit
hipotecari en l'adjudicació, va ser menor que el crèdit sol·licitat i, per tant, el que fem és no
renunciar aquest crèdit, el que fem és aplicar part d'aquest crèdit al finançament de nova inversió,
en concret, d'1.213.000 euros, 1.213.000 euros que serviran per finançar part de les obres que
estaven previstes al nou Pressupost d'inversions d'enguany.
Vostès tenen el detall, en definitiva són cinc inversions que corresponen al centre dansa-moviment
de Roca Umbert, de la primera fase de l'aparcament del barri Congost, de la rehabilitació dels
Corredors de les Muralles, d'una part de les escales mecàniques del carrer Carles Riba i, també,
el finançament de la inversió dels Pressupostos participatius.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha demanada votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, C’S
i PP i les 9 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-Demòcrates, ERC-AG-AM i de la
CpG-CUP-PA
Alcalde: Passem al punt número vuit en el qual s'aprova, també, una modificació pressupostària
en aquest cas per dotar de crèdits tot el procés de pressupostos participatius. Endavant senyora
secretària:

8.Aprovar la modificació pressupostària per dotació de crèdits extraordinaris derivat del
procés de pressupostos participatius.

Modificacions de crèdit (111)
Assumpte: Relatiu a aprovar inicialment l’expedient MC AJT 21/2018 de modificació del
Pressupost de l’Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris derivat del procés de
pressupostos participatius.
Número Expedient: 24/2018/111
Fets:
Vist que des de les àrees gestores s’ha proposat la tramitació d’un expedient de modificació del
Pressupost de l’Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 500.000,00 €, al qual se li ha
assignat el codi d’expedient MC AJT 21/2018.
Vist que el procés de pressupostos participatius ha conclòs amb 9 projectes guanyadors els quals
sumen un import de 1.070.000 €, que cal distribuir entre els exercicis de 2018 i 2019.
Vist que la calendarització dels projectes aconsella iniciar la tramitació immediata de cinc dels nou

projectes i, per tant, la necessitat d’atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i que no tenen consignació pressupostària adequada.
Vist que els quatre projectes guanyadors restants, així com la resta del projecte ZV24 fins a
completar l’import de 150.000 €, es pressupostaran en el 2019.
Vist l’informe emès per l’interventor general en virtut del que disposen l’article 34 i següents del
RD 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 6è de les Bases d’execució del Pressupost General vigent.
Fonaments de dret :
Atès que de conformitat amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è o 8è de les
Bases d’execució del Pressupost General vigent, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de
l’esmentat expedient de modificació del Pressupost.
Es proposa al Ple de la corporació:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient MC AJT 21/2018 de modificació del Pressupost de
l’Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris derivat del procés de pressupostos participatius,
per un import de 500.000,00 €, amb el detall següent:
Moviment
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018
ALTA 2018

Codi aplicació
J3110/16510/61930
J3130/13300/60920
J3130/44110/63203
J3241/42503/60919
J3242/17110/61929

Descripció aplicació pressupostària
RENOVACIO ENLLUMENAT CAN BASSA (PPART'18 AMU4
APARCAMENTS PER A BICICLETES (PPART'18 MSV02)
ADAPTACIO PARADA AUTOBUSOS (PPART'18 MSV08)
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L'EMT (PPART'18 EM62)
ARBRES I ZONES VERDES (PPART'18 ZV24)
T O T AL D E S P E S A

Moviment
Codi aplicació
Descripció aplicació pressupostària
BAIXA 2018 J5211/92410/61928 INVERSIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
T OT AL F I N AN ÇAM E N T

Import
150.000,00 €
120.000,00 €
40.000,00 €
120.000,00 €
70.000,00 €
5 0 0 .0 0 0 ,0 0 €
Import
500.000,00 €
5 0 0 . 0 0 0 ,0 0 €

Segon.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l’expedient i
l’acord d’aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas
que no es produeixin reclamacions, l’acord serà automàticament elevat a definitiu.
Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades farà la presentació d'aquest punt, com a tinent
d’alcalde també d'Hisenda. Endavant:
Senyor Terrades:Gràcies alcalde. En el Pressupost de l'exercici 2018, va haver-hi una reserva
pressupostària de 500.000 euros per l’anualitat del 2018 del projecte de Pressupostos participatius
que endegaven l'any 2019 i tornarà a haver-hi una partida que, en aquest cas, ja podrà tenir noms
i cognoms.
Vam fer aquesta reserva pressupostària sense saber quins projectes es presentarien i, finalment,
quins rebrien el suport majoritari de les persones que han participat en el seu vot en aquests
Pressupostos.
El que portem avui és posar ja noms i cognoms en aquests primers 500.000 euros que es
destinen en els Pressupostos participatius.
Abans de referir-me en aquests projectes, en tot cas, mostrar la satisfacció moderada per aquest
primer procés que hem endegat.
Primer de tot, 149 projectes es van presentar, al final els que es van sotmetre a consideració dels
ciutadans i ciutadanes que van voler expressar en forma de vot el seu suport, van ser menors en
funció del que alguns no s'adequaven a la guia que havia acordat aquest Plenari.
Mil tres-centes trenta-tres persones, torno a referir-me a les que al finalment van participar, que
significa un 2'58% de les persones que ho podíem fer. Si ho comparem amb participacions de

ciutat similars a la nostra, doncs, podem estar moderadament satisfets, estem a la banda alta de
participació, això no vol dir que, és evident que, tal com ahir també els hi vam explicar a les
persones que havien o col·lectius, que han presentat projectes i que van rebre més suport, ahir
vam fer la primera reunió de treball amb aquestes persones i amb aquests col·lectius, amb elles
també les vam convidar, les vam invitar a que fessin millors suggeriments per millorar la guia, hi ha
una Comissió de seguiment, que és la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de
Granollers, en el que a partir d'ara haurem de veure quines coses es poden millorar. Primer,
perquè en edicions futures es puguin presentar més projectes, perquè l'acompanyament inicial,
doncs, el millorem i, perquè al final, també participi moltes més persones en la decisió final.
Manifesta'ls-hi també, ho saben tots els regidors i regidores, que aquests 149 projectes que es
van presentar a l'hora de fer la selecció final d'aquells que complien els requisits o que no es
passaven del pressupost màxim que havíem decidit, el Govern de la ciutat no hi va tenir, és a dir,
els regidors i regidores no van tenir res a dir, van ser els serveis tècnics de l'Ajuntament, el Comitè
de Direcció a l'Ajuntament tècnic els que van prendre la decisió i, en aquells projectes que tenien
una ponderació en el seu vot perquè o eren que promocionaven polítiques igualitàries o que
promocionaven política mediambientals, ni el Comitè de Direcció/ serveis tècnics de l'Ajuntament
van tenir res a veure, sinó que, qui va prendre la decisió va ser la Comissió de Participació del
Consell de Ciutat.
Torno a repetir, ahir vam fer una primera trobada amb les persones i els col·lectius que van rebre
més suport per iniciar el procés del que ha de transformar una idea o un projecte tècnic que pugui
ser exposat públicament i, tret a concurs públic per poder adjudicar les obres necessàries per
concloure aquests projectes. No seran projectes que faran amb exclusiva als serveis tècnics de
l'Ajuntament, sinó que seran projectes que estaran tutelats, acompanyat i participats cadascun
d'ells per la persona o els col·lectius que hi ha al darrera d'aquesta proposta; dit d'una altra
manera, la idea que ha guanyat o el projecte que ha guanyat, no serà interpretat pels serveis
tècnics de l'Ajuntament, sinó que haurà de comptar, necessàriament, amb el vistiplau d'aquestes
persones o d'aquests col·lectius.
El que sí que hem analitzat, per tal de poder fer les primeres adjudicacions al 2018 i, per tant,
incorporar-ho en aquests 500.000 euros que disposem pressupostàriament l'exercici actual. En
aquí sí que els serveis tècnics de l'Ajuntament ens han indicat, i és el que portem avui en aquí i,
que ahir va ser referendat per totes les persones que van participar en aquesta trobada, que a
més a més també hi havien regidors d'altres grups municipals que van voler participar en aquesta
reunió. S'incorporarà la renovació de l'enllumenat de Can Bassa. L'aparcament per a bicicleta.
L'adaptació de la parada d'autobusos a l'Hospital, a l'alçada a l'hospital de Granollers. Les plaques
fotovoltaiques de l'Escola Municipal del Treball i una primera part del projecte de zones verdes
singulars o obres singulars en zones verdes de la ciutat.
Això, en concret, són aquests 500.000 euros que els hi proposem destinar en el 2018.
Algun dels altres projectes s'hauran de desenvolupar més, eren més inconcrets i alguns d'ells no
s'arribava a temps per poder fer la licitació del concurs i poder fer les obres.
Hi ha dos projectes que fan referència a la millora de dos patis d'escoles de la ciutat, del Salvador
Llobet i els Mestres Muntanya. El sentit comú diu que les obres a les escoles, en els patis de les
escoles s'han de fer quan els nens i nenes no estan en el pati i, per tant, esperem a l'estiu de l'any
2019.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha peticions d'intervencions. No sé si per part del Partit
Popular, ¿intervenció? ¿No? per part de la CUP, ¿No? Per part de Ciutadans, ¿tampoc? Per part
d'Esquerra, ¿sí?Endavant, el senyor Mur té la paraula:
Senyor Mur: Bé, gràcies alcalde. Bé, en tot cas, volíem intervenir en aquest apartat que és un
espai on no hi acostumem intervenir, perquè en definitiva és una gestió administrativa de moure
unes partides pressupostàries, d'un lloc cap a un altre, però en aquest cas ens interessava fer-ho,
perquè aquest moviment reflexa o dona suport a una proposta que nosaltres veníem fent.
Hem anat seguint el nostre historial i veiem que des del 2003 anavem fent propostes de que hi
haguessin processos participatius a l'elaboració dels pressupostos i, finalment, doncs això ha
arribat i, per tant, en aquest sentit, doncs, n'estem molt satisfets.

Segurament, com acostuma a passar, és obvi, no tothom pensem igual, la qüestió metodològica
del procés no l'haguéssim fet de la mateixa manera, però en aquí, doncs, suposo que més
endavant hi podrem tornar a insistir, podrem tornar a parlar-ne.
Com deia el regidor Terrades, ahir es va posar de manifest, perquè va ser una de les preguntes
que vam fer els assistents a la reunió de quin era el nivell de participació que hi havia hagut, i en
aquí sí que no puc contradir el regidor Terrades, en el sentit de si el percentatge era bo o era
dolent, perquè, en tot cas, des de la perspectiva d'altres ciutats, aquest percentatge estava bé.
El que va quedar clar, és que hi havia d'haver-hi un esforç d'empoderament de la ciutadania i que
segurament i, aquesta va ser l'aportació que vam fer des d'Esquerra, el fet que aquests projectes
que una sèrie de ciutadans han decidit i que seran, diguem-ne, una realitat doncs durant l'any
2018 i potser 2019.
Segurament, veure que les coses que la ciutadania proposa s'acaben fent també ajudarà que la
ciutadania, doncs, prengui part i es comprometi a molts projectes de ciutat, cosa que potser fins
ara tenien una miqueta més dubtes de que això fos així.
Deia que havien diferències metodològiques i, per tant, això ja ho anirem tractant i ho anirem
discutint amb més intensitat més endavant.
I el que també va sortir ahir, i que nosaltres en tot cas creiem que ha de ser així, és si això tindria
continuïtat o no, entenem que aquest projecte de fer Pressupostos participatius ha de tenir
continuïtat, hem de procurar que cada vegades sigui més forta la participació en aquest àmbit.
Nosaltres, des de Esquerra, fins i tot, creiem que en algun moment o altre quan això estigui més
madur hauríem d’anar, una mica més enllà, de fer processos participatius del pressupostos, la part
d'inversions. Hauríem d'anar, potser, una miqueta més enllà, ser una mica més valents.
I, potser, aquí l’única, no critica, eh, però en tot cas, observació dels 64 projectes que vam passar
a la votació, diguem un 6-9 ja estaven inclòs en el PAM de l'equip de Govern, per tant, potser
aquests 9 haguessin pogut donar pas a uns altres 9 que ja no formessin part, perquè, si ja formen
part de l'equip de Govern, que la gent els proposi vol dir que anem bé o que van bé, que volen ferho, però, en tot cas, entenem que potser en aquí, aquests 9 projectes no s'haurien d'haver tingut
en compte perquè ja hi estan contemplats en una altra línia, que és el Pla d'actuació municipal, i
donar cabuda a altres 9 projectes que potser en aquests moments no estan plantejats el PAM i
que tindrien sentit incloure.
En tot cas, és l'únic punt que potser, diguem-ne, volíem fer notar. Bé, gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, ¿Sí? Endavant senyor Sastre, té la paraula:
Senyor Sastre: Sí, molt breument, senyor alcalde. Bé, en tot cas, molt en la línia del que ha de fet
notar ja el regidor Mur.
Aquesta és una proposta, el Pep Mur deia que des del 2003, jo no sé si des del 2003, sí que feia
una colla d'anys que proposàvem a l'equip de Govern incorporar, doncs, l'equip de Govern i
següents programes electorals, incorporar, doncs, una partida que pogués fer dels Pressupostos,
una part d'ells participada per la ciutadania en el moment de fer propostes i en el moment de
recolzar-les.
Això és una cosa que ha generat debats en aquest consistori, s'ens ha dit també, doncs, que,
evidentment, els respectius programes electorals dels partits que després són, per descomptat,
ratificats per la ciutadania a través de les eleccions municipals, doncs, en certa manera són
participats i jo això no ho he negat mai.
El que sí que és segur, és que ara amb aquesta metodologia, al final un procés participatiu és una
metodologia que és garantista. Nosaltres creiem en la ciutadania, perquè li dóna l'oportunitat d'una
forma reglada i coneixent, doncs, les pròpies limitacions i quin és el terreny de joc en el qual,
doncs, es pot moure, doncs, fer una sèrie de propostes i després, a través d'unes votacions, que
en aquest cas, ha sigut un dos coma i escaig per cent de la població granollerina; jo no m'atreviré
a qualificar si això, evidentment és una xifra baixa, no ho podem negar, però és allò que hem dit
moltes vegades, és a dir, venim d'una cultura de política representativa, és a dir, nosaltres escollim
a representant, si després aquests representants, doncs, apliquen els programes electorals i
prenen decisions i, moltes vegades el ciutadà perd la connexió amb el seu vot des del dia que
l'emet fins al dia que el tornar a emetre i, en aquest cas, això és implicar la ciutadania en el procés
que hi ha entre una votació i l'altre i, per tant, això pensem que és una cultura nova, que s'ha
d'anar consolidant, que s'ha d'anar implementant, poc a poc, i que estem segurs que com que això

és una de les demandes que més han estat repetides darrerament, que s'incrementi la
participació, els àmbits de participació ciutadana, estem segurs que en un futur doncs això s'anirà
consolidant i anirà creixent.
I la metodologia, doncs, evidentment, a partir d'ara i quan ha finalitzat el procés i ja teníem
aquesta primera reunió amb els que havien estat proposant d'idees que han sigut, en aquest cas,
guanyadores, doncs, sí que estem oberts també a revisar aquelles coses que creiem que no han
anat prou bé i, que, segurament, doncs, es podran polir en un futur.
Alcalde Moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades intervenir, no? Doncs passaríem directament a
la votació.
Aprovada per unanimitat

Passem al punt número 9, que en aquest cas és donar compte, senyora secretària:
9.Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció relatiu al compliment dels criteris
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la liquidació del Pressupost 2017.

Requeriments de la normativa sobre estabilitat pressupostària (603)
Assumpte: Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu al compliment dels criteris
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la liquidació del Pressupost 2017.
Número Expedient: 5/2018/603
Fets:

L’Interventor municipal ha elaborat informe per verificar que la liquidació del pressupost 2017 de
l’Ajuntament de Granollers i les seves unitats institucionals públiques dependents classificades
segons la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió
Europea, compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, donant
compliment al que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2
de novembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’estabilitat pressupostària.
Així mateix en compliment del previst en l’article 32 i la Disposició Addicional 6ª de la LOEPSF en
l’informe s’identificarà el possible destí del superàvit de la liquidació del pressupost de l’exercici
2017 de l’Ajuntament de Granollers i les seves unitats institucionals públiques dependents
classificades dins del sector Administracions Públiques, d’acord amb la definició i delimitació del
Sistema Europeu de Comptes Nacional i Regionals de la Unió Europea.

Fonaments de dret :
Normativa comunitària
•
•

Reglament 2223/1996, del Consell, Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
Manual del SEC sobre el dèficit públic i el deute públic de EUROSTAT

Normativa estatal

•
•

•
•
•
•

•

Article 135 Constitució Espanyola.
RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de Desenvolupament de la
Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les EELL (aplicació en lo
no derogat)
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament de informació previstes en la LOEPSF.
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic.
Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les AAPP i les condiciones y el procediment de
retenció de recursos de los règims de finançament, previstos en la LOEPSF.
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals

Manuals i Guies MINHAP i IGAE
•
•

•
•

Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals
elaborat per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.
Guia pel càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen
el Pla general de comptabilitat privada o algunes de les seves adaptacions sectorials,
elaborada per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.
Guia per la determinació de la regla de la despesa (article 12 de LOEPSF) per les
Corporacions Locals elaborada per la Intervenció General d’Administració de l’Estat.
Document publicat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre les Contestacions a les
consultes més freqüents relacionades amb la regulació en matèria pressupostària
continguda en la LOEPSF (versió 1ª edició de març 2018).

Normativa autonómica (Generalitat de Catalunya)
•
•

Ordre EFC 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de
les Entitats Locals (CCAA Catalunya).
Nota informativa de 16 d’abril de 2018 emesa per la Direcció General de Política Financera
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2018.

Per tot això, es dóna compte al Ple de la corporació del següent:

Únic: Donar compte de l'Informe d'Intervenció relatiu al compliment dels criteris d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en la liquidació del Pressupost 2017, que s’adjunta com a
annex.

L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL

10Aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,
l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de
viatgers, any 2017

Assumpte: Aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,
l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i
l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers, any 2017.
Número Expedient: 39/2018/267
Fets
En data 27 de novembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar procedir a la
signatura del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés S.A. per a la
millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
El 22 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar procedir a la signatura
del tercer protocol addicional al Conveni, així com la pròrroga del mateix per al període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
El 20 de desembre del 2016 el Ple de l’ajuntament va aprovar un nou conveni que, segons el seu
acord Onzè, tindria com a vigència i produiria efectes des de l’1 de gener del 2017 i fins a la liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constituïssin l’objecte, podent les parts
acordar la continuïtat de les actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.
L’acord primer del Conveni determina que l’objecte del mateix és definir les actuacions de les parts
per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers, així com la
transformació provisional de les línies urbanes de la ciutat de Granollers en filloles dins el transport
públic interurbà, amb l’establiment de les comunicacions que es detallen en els annexos del Conveni dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera de la línia Sant Feliu de
Codines -Barcelona, amb filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 1878; B 102), del qual n’és concessionària l’Empresa Sagalés, SA. A tal efecte es defineixen les línies, els
itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei, així com la tarifació, el règim de finançament que garanteixi al concessionari l’equilibri econòmic necessari i la resta d’obligacions de les
parts.
Les línies objecte del servei que es liquida del 2017, són les següents:
L1.
L20
L21
L22
L3
LXQ

Can Gili-Hospital-La Torreta
Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
Can Bassa- Can Mònic
Can Bassa-Bellavista
Plaça Europa-Estació de França
Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”

Segons l’acord segon, referit a les actuacions i compromisos de les parts, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, autoritza a l’Empresa Sagalés SA les modificacions necessàries en les condicions de prestació del servei públic regular de transport de viatgers
per carretera, per prestar els serveis de transport urbà i interurbà objecte del conveni, en les condicions fixades pel Departament de Territori i Sostenibilitat en la resolució de 27 de desembre de
2012.
D’acord amb el règim econòmic i finançament del servei, definit a l’acord tercer, correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat i els Ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès, el finançament de l’explotació dels serveis de transport
estipulats en el Conveni. L’aportació econòmica dels Ajuntaments serà calculada com la diferència
dels costos estimats d’explotació del servei anual i els ingressos obtinguts per l’explotació i detallats també als annexos 2, 3 i 4 de pressupostos del conveni.
Així les aportacions anuals màximes a realitzar per al finançament del servei es determinen al conveni referit pel 2017. Concretament, per al període 1 de gener a 31 de desembre de 2017 es fixa
que les aportacions econòmiques per repartiment del dèficit de les línies L1, L20, L21, L22 i L3 de
Granollers, s’efectuaran de conformitat a les quanties que es detallen:
Ajuntament de Canovelles:
Ajuntament de Granollers:
Ajuntament de Les Franqueses:
Ajuntament de La Roca del Vallès:

199.652,72 €
702.889,83 €
96.448,58 €
40.325,48 €

En el supòsit que l’import total a satisfer, resultant de la liquidació presentada per l’empresa, sigui
superior a l’import inicialment previst, els Ajuntaments procediran a abonar la desviació corresponent en funció del repartiment entre ajuntaments acordat en el segon protocol addicional de l’any
2015 i vigent a la data de liquidació del 2017.
Així, per a l’exercici del 2017, el dèficit de les línies L1, L2, L21, L22 i L3 de Granollers es distribueix entre els ajuntaments amb els percentatges següents:
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Les Franqueses
Ajuntament de La Roca del Vallès

19,21%
67,63%
9,28%
3,88%

D’altra banda, el pacte cinquè regula la forma de liquidació del servei i estableix que els ajuntaments realitzaran una aportació econòmica mensual, per períodes vençuts, corresponent a una
dotzena part del dèficit anual inicialment previst.
Per a la liquidació del pressupost de l’exercici es tenen en compte:
-

Informació continguda a les estadístiques corresponents al mes anterior, considerant la
part alíquota segons el pressupost d’explotació, que l’empresa concessionària presenta
mensualment al Departament de Territori i Sostenibilitat.
La liquidació anual dels serveis que el darrer més presenti l’empresa Sagalés, SA amb les
dades de tot el període, en què es detalli:
els ingressos tarifaris obtinguts,
els ingressos corresponents a la realització de publicitat en els vehicles amb la determinació dels que han de ser considerats com a ingressos dels serveis d’acord
amb el previst al pacte novè del Conveni de 13 de febrer de 2013
les despeses d'explotació segons el model de costos dels annexos 2, 3 i 4 del conveni.

-

Les xifres que l’Autoritat del Transport Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats
dins el període corresponent.

L’empresa Sagalés S.A., ha presentat la documentació corresponent a la liquidació de les línies
que pertoquen a l’Ajuntament de Granollers de l’exercici 2017.
A partir de les dades presentades, s’elabora una taula resum que mostra la desviació que hi ha
hagut entre les dades finals de l’exercici i l’estimació inicial aprovada en conveni, recollida als annexos 2 i 3 d’aquest.
El resultat del període de totes les línies incloses en conveni reflecteix que els costos del servei
han estat un 0,28% superior als previstos en el conveni.

(7) Annex 3 del conveni: “Repartiment dèficit econòmic de les línies L1, L2, L21, L22, i L3”. Subvenció dels títols T10 (1,5 euros x títol T10 jubilats i estudiants, més 0,75 euros x títol T-esdeveniments)

Ha estat superior la partida de personal, amb una desviació de 1.410 euros (un 0,16%) respecte
del pressupost inicial, estimat en 859,3 m €. També hi ha una desviació positiva de les despeses
específiques del servei, que superen les previstes en 5,2 m € (+ 4,99%). Aquesta partidadestinada als nous panells SAE i pals de parades s’havia pressupostat en 104,9 m €. Al contrari, la despesa per amortització dels vehicles prevista en 167,4 m € ha estat inferior en un 1,23%, a causa
de la diferència entre la data prevista i la data real d’inici de funcionament del nou vehicle.
Com va passar a l’exercici 2015 i 2016, el 2017 el nombre de viatgers ha augmentat, aquest any
un 3,61%, en relació a l’any precedent, situant-se en 1.140,253 viatgers la xifra definitiva. L’any
anterior, les dades de la liquidació reflectien un augment del 5,3%. Aquell any la xifra va superar
en 54.750 viatgers la de l’any anterior. El 2017 han estat 39.777 viatgers més. L’augment no
s’aprecia quan es realitza la comparació amb la xifra prevista en el conveni 2017, atès que aquest,
vista l’evolució, ja va preveure que es mantindria la tendència positiva i es va pressupostar un augment, xifrat en 38.685 viatgers, respecte les xifres de la liquidació i en 54.848 més, respecte al
conveni anterior. Per aquest motiu, comparant previsió i liquidació, s’ha produït només una petita
desviació (+0,1%).
A diferència de l’any anterior, aquest augment de viatgers ha generat una desviació positiva dels
ingressos tarifaris del 0,82% (7.407 €); el 2016 la desviació havia estat del -1.73%. No obstant la
xifra total d’ingressos tarifaris està reflectint l’ingrés obtingut per aportació de l’ATM al programa
de millores del transport (7,1 m€) i que el conveni d’aquest any no va preveure inicialment. Així els
ingressos tarifaris derivats exclusivament de la venda de targetes i validacions ha estat pràcticament igual al previst (+295 €) i en canvi respecte a l’import liquidat el 2016 hi ha hagut 30.284 euros més.

No obstant assolir un import d’ingressos pràcticament igual al pressupostat, cal assenyalar que
s’ha produït una desviació negativa generalitzada del nombre de validacions i de quantia ingressada en totes les modalitats de bitllets i tarifes, excepte en el les validacions d’ATM que han augmentat per sobre del previst en 44,550 unitats (+10,95%) i 32,8 m €. La posada en funcionament,
el gener del 2017, de la targeta T16, que amplia l’edat del beneficiari dels 12 anys fins als 16, pot
haver influït en aquests resultats, produint-se un augment de la compra de T16 per part dels joves
de 13 a 16 anys que des de començament de l’any s’hi podien acollir i, al mateix temps, un decrement de les targetes T-10 Estudiant. En nombre hi ha hagut gairebé 12.000 validacions menys de
les previstes de T10- estudiants i gairebé 8.000 menys que l’any anterior. El reflex en termes econòmics també es veu la disminució dels ingressos d’aquests títols (- 4,0 m €) respecte dels previstos en el conveni del 2017 i només 1.074 euros, respecte els liquidats l’any anterior.
Respecte a la liquidació del 2016 s’aprecia també un augment del nombre de validacions i dels ingressos dels títols T10- jubilat i G100, adreçats a la gent gran i com s’esmentava un augment significatiu de les validacions (+46.054 unitats) i dels ingressos corresponents als títols integrats
(+27,347 €), el que representa un creixement de l’11,7%.
Aquest progressiu traspàs de la demanda dels títols de 10 viatges cap als títols integrats, també
es produeix en el cas dels bitllets senzills encara que en menor mesura que els anys anteriors.
L’any 2016 es va produir una disminució del nombre de passatgers amb bitllet senzill del 5,44%,
que en termes econòmics va representar una disminució de 20,1 m €. El 2015 la davallada havia
estat del 4,8% i el 2017 ha estat de només un 0,73% (832 validacions menys sobre un total de
112.893).
Afegint al resultat d’explotació del servei (dèficit de 978.706,20 euros), la liquidació per la subvenció dels títols socials d’estudiants, jubilats i esdeveniments (53,094,75 €) i tenint en compte l’import
de les aportacions a compte realitzades d’acord amb el pressupost aprovat en el conveni, s’obté
l’import de la regularització corresponent a l’any 2017. Segons les dades de la liquidació que es
porten a aprovació resulta que en el cas del conjunt de les línies L1, L20, L21, L22 i L3, la diferència entre aportacions a compte realitzades mensualment segons previsions pressupostàries del
conveni i el resultat de la liquidació és de 7.515,66 euros a favor dels ajuntaments. Aplicant el percentatge de distribució que correspon a l’Ajuntament de Granollers (67,63%) resulta una xifra a favor de 5,082,84 euros. Aquest import s’haurà de reconèixer al pressupost d’ingressos del 2018
com a regularització del servei de transport Transgran del conveni 2017.
Fonaments de dret
1. Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés S.A. per a la millora
dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses
del Vallès i la Roca del Vallès, aprovat per acord de Ple de data 20 de desembre de 2016.
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa
Sagalés S.A. per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers,
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per a l’exercici 2017.
AJUNTAMENT
GRANOLLERS

PRESSUPOST
a compte
702,889,83 €

RESULTAT
697,806,98 €

DESVIACIÓ
-5.082,85 €

Segon.- Reconèixer un ingrés en pressupost del 2018 per import de 5.082,85 euros a favor de
l'Ajuntament de Granollers que ha de satisfer l’empresa Sagalès, en concepte de liquidació del
conveni 2017, a imputar en l'aplicació pressupostària J3130.38900 – Reintegrament transport urbà
2017.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'Ajuntament de
Canovelles, a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i a l'Empresa Sagalés SA.

Alcalde: Moltes gràcies. El regidor de Mobilitat farà la presentació, té la paraula el senyor Segovia,
endavant: Senyor Segovia:
Senyor Segovia: Sí, gracias alcalde. Brevemente, porque es el ejercicio que hacemos cada año,
que es dar cuenta de la liquidación del ejercicio del bus del año 2017.
Hoy llevamos a aprobación la liquidación definitiva de este Convenio.Una liquidación muy similar a
la del ejercicio anterior, ya que como en la liquidación del 2015 y 2016, también los costes del
servicio han sido algo inferiores a los previstos.
Concretamente en un 0’28%, lo que representa aproximadamente unos 5.000€. Esto viene dado,
especialmetne, por la diferencia entre la fecha prevista y la real en el inicio del funcionamiento del
último bus híbrido incorporado al servicio.
Destacable, también, el aumento del número de pasajeros transportados. Al igual que en los años
2015 y 2016, el 2017 también contempla un aumento de 39.777 viajeros, lo que significa un
aumento de un 3’61%, y eleva la cantidad total de personas transportadas a un total de 1.140.253.
Clavando, prácticamente, la previsión que se hizo, a través de los servicios técnicos, al inicio del
ejercicio.
A diferencia de los dos ejercicios anteriores, en el que el aumento de pasajeros produjo una
desviación negativa en el capítulo de ingresos tarifarios. En el 2017 esta desviación ha sido
positiva en un 0’82% que viene a representar unos 7.400€ más de ingresos.
Pese a este dato positivo, hay que señalar también que hay una desviación negativa generalizada
en el número de validaciones y de cantidades ingresadas en todas las modalidades de billetes y
tarifas, exceptuando en las validaciones de títulos ATM, que aumentan éstos en casi un 11%.
Una de las causas, que entendemos, puede ser la puesta en marcha de la T-16, que amplía la
edad del beneficiario de los 12 a los 16 años y que entró en funcionamiento en enero de 2017
produciendo un trasvase de mayor compra de T-16 en detrimento de las T-10 Estudiant.
Estas cifras, unido al aumento de las validaciones de los títulos dirigidos a las personas más
mayores y al trasvase del billete sencillo a títulos integrados, aunque también en menor medida
que años anteriores, hace que el resultado de la explotación del servicio respecto a la aportación
inicial prevista para este ejercicio, resulta una liquidación favorable al Ayuntamiento de Granollers
de 5.082, 85€.
Esta cantidad, como siempre, se regularizará dentro del capítulo de ingresos para el Presupuesto
del ejercicio del 2018, como hacemos cuando se produce alguna desviación.
Finalmente, mostrar nuevamente la satisfacción de cómo sigue evolucionando el convenio para la
mejora del transporte de viajeros por carretera en nuestra conurbación; intentando que, este
servicio tan necesario para tantos ciudadanos y ciudadanas, sea cada día más eficiente, a la vez
que lo vamos dotando de mejoras en la calidad del servicio.
Como las mejoras que queremos introducir y que expliqué en el pleno del mes de diciembre del
año pasado, y que están previstas que se implementen próximamente.

Alcalde: Moltes gràcies. No hi ha demanades intervencions, sí que hi ha demanada votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 23 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, del
PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG-AM, de C’S i PP; i les 2 abstencions del Grup Municipal de la
CpG-CUP-PA

Alcalde: Passem al punt número onze, en aquest cas es tracta aprovar una addenda per tal
d'executar unes obres amb el Consorci del Besòs Tordera, senyora secretària:

11.Aprovar la 3ª addenda al conveni de delegació de competències a favor del Consorci
Besòs Tordera, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres
treballs complementaris

Consorci per la defensa de la conca del Besòs
Assumpte: Aprova la 3era Addenda al Conveni de delegació de competències a favor del
Consorci Besòs Tordera, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram i altres treballs
complementaris, referent a la modificació de la segona addenda
Número Expedient: 9/2018/475
Fets:
Primer.- El Ple de la corporació que va tenir lloc el dia 29 d'octubre de 2013, va aprovar la
delegació de competències a favor del Consorci Besòs Tordera, en matèria de manteniment de la
xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris.
El termini de vigència de la delegació s'inicia l'1 de novembre de 2013 i finalitza el 31 d'octubre de
2023, per la qual cosa la primera anualitat de la delegació finalitza el 31 d'octubre de 2014.
Segon.- Per acord de Ple de 30 de juny de 2014 es va modificar el punt SEGON de l'acord de Ple
Municipal de 29 d'octubre de 2013, en el sentit de modificar la distribució de la despesa anual i
d'identificar els codis pressupostaris; i el punt tercer del mateix acord, en el sentit de modificar la
distribució de la despesa plurianual i els codis pressupostaris.
Tercer .- En el punt «Quart.- Modificacions de la delegació i dels treballs complementaris» de la
part dispositiva de l'acord de delegació, s'estableix la necessitat de ser proposades i presentades
pel CBT i aprovades pel Ple de l'Ajuntament.
Quart.- El 26 d’abril de 2017, per acord plenari, s’aproven dos addendes al conveni esmentat:
- 1a addenda – per la incorporació de nous serveis a la delegació
- 2a addenda – per a la redacció del projecte, direcció i execució de les obres de renovació de
sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó.
Cinquè.- Amb escrit de data 21/07/2016 i registre d’entrada al CBT núm. 2016/650/1200, l’Ajuntament va sol·licitar l’adhesió al "Programa de suport als municipis per a l'execució de les obres de
clavegueram " per executar les obres abans esmentades.
En data 20 de gener de 2017, registre d'entrada 2017001420, el Consorci Besòs Tordera va
notificar l'atorgament de dos subvencions dins del programa esmentat:

- Resolució P-2016/669/1784 per import de 275.670,19 € per a la renovació de la xarxa de
sanejament del carrer Camp de les Moreres.
- Resolució P-2016/669/1785 per import de 140.171,04 € per a la renovació de la xarxa de
sanejament del carrer Aragó.

Sisè.- L’Ajuntament va tenir dret, gràcies als efectes derivats de l’aprovació de la primera Addenda al Conveni per la qual s’incorporaven nous serveis a la delegació; a sol·licitar una nova adhesió al programa suport per l’execució d’obres de clavegueram, va demanar mitjançant escrit de
data 9/11/2018 i registre d’entrada al CBT núm. E-1486/2018 ajut per executar l’obra de clavegueram de l’Avinguda Europa contemplada també al Pla Director de Clavegueram.

Setè.- Un cop realitzats els respectius projectes executius de les obres de Camp de les Moreres i
carrer Aragó, els imports resultants definitius són de 454.825,91 € pel c/ Camp de les Moreres i de
199.745,10 € pel c/ Aragó; incloent, a més de l’execució de l’obra, les tasques de redacció i tramitació dels projectes, la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut. En total, doncs,
654.571,01 €. Aquest significatiu increment és degut a la concreció de la solució constructiva que
lògicament no estava considerada dins el Pla Director i que ha comportat majors amidaments en
la majoria d’unitats d’obra; així com també a la inclusió de noves partides que en les valoracions
del Pla no s’havien considerat com ara treballs previs per a la redacció del projecte executiu, desviaments d’aigües, afeccions de serveis, accessos provisionals, reposicions de senyalització o
despeses en seguretat i salut.

Per aquest motiu, en data 10 d’abril de 2018 i registre d’entrada al CBT núm. E-438/2018, l’Ajuntament de Granollers desestima l’execució de les obres de clavegueram de l’Avinguda Europa i proposa el trasllat del nou ajut a cobrir els increments respectius de pressupost de les obres de clavegueram del c/ Camp de les Moreres i del c/ Aragó, més un seguit d’obres de renovació de xarxa de
clavegueram amb un grau de deteriorament estructural màxim al sector de Primer de Maig, la plaça de Jaume I i el c/ Francisco Pizarro fins esgotar disponibilitat.

Fruit d’aquesta segona adhesió, el CBT ha atorgat nous ajuts a l’Ajuntament per un import total de
370.320,15 €, segons les resolucions núms. P-2018/772/337 (39.599,55 € pel c/ Aragó), P2018/772/338 (133.673,13 € pel c/ Camp de les Moreres) i P-2018/772/339 (197.047,47 € per actuacions de deteriorament estructural) que esgoten la disponibilitat dels ajuts.

Vuitè.- L’import total per les actuacions convingudes de renovació de la xarxa de sanejament del
carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó s’estableix en 654.571,01 € que seran finançats en
589.113,91 € a través de l’atorgament d’ajut per part del programa de suport del CBT (el 90%) i
65.457,10 € per part de l’Ajuntament (el 10%). Més un romanent disponible d’ajut per part del CBT
de 197.047,47 € (el 90%) i 21.894,63 € (el 10%) a aportar per part de l’Ajuntament i que es destinaran a actuacions de deteriorament estructural de la xarxa de sanejament en el sector de Primer
de Maig, la plaça de Jaume I i el c/ Francisco Pizarro.

Novè.- El Consorci Besòs Tordera, en data 9 de maig de 2018, presenta una 3a addenda al conveni delegació de competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i

altres treballs complementaris, per a la redacció del projecte, direcció i execució de les obres de
renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó.

Desé.- La comptabilització de les operacions pressupostàries d’ingressos i despeses serà la que
s’indica:
OPERACIONS COMPTABLES
Ingressos
Tipus
Número
CIC
18916
CIC
32053

Import
Tipus
415.841,23 ADMC
370.320,15 AD

TOTAL

786.161,38

TOTAL

Despeses
Número
20149
32557

Import
415.841,23
457.671,41

873.512,64

Essent el total finançat mitjançant la subvenció específica atorgada pel Consorci Besòs Tordera de
786.161,38€, el que representa el 90% de l’import total dels projectes.
Onzè.- Com a conseqüència de la modificació introduïda per la Llei 28/2014, de 27 de novembre
de 2014, per la que es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor
Afegit, des del passat 1 de gener de 2015 els serveis prestats pel Consorci als ens consorciats es
consideren operacions no subjectes.
Dotzè.- D'acord amb les articles 303 i ss del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes actuacions s'incorporen com a
addenda al conveni de delegació.
Fonaments de dret:
Acord del Ple de la corporació del 29 d'octubre de 2013, pel que s'aprova la delegació de
competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris.
Acord de Ple de la corporació del 30 de juny de 2014, pel qual es modifica la delegació de
competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris.
Acord de Ple de 26 d’abril de 2017, pel qual s’aproven dos addendes al conveni de delegació de
competències a favor del Consorci Besòs Tordera, en matèria de manteniment de la xarxa de
clavegueram municipal i altres treballs complementaris.
Article 114.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals, la
modificació de les delegacions s'ha d'adoptar amb les mateixes formalitats que les exigides per a
l'atorgament.
Articles 303 i ss del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals
Llei 28/2014, de 27 de novembre de 2014, per la que es modifica la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit
Es proposa a ple de la corporació

Primer.- Aprovar la tercer addenda al Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el
Consorci Besòs Tordera per a la Gestió del servei de clavegueram, per a la incorporació de nous
serveis a la delegació, que es transcriu a continuació , d'acord amb els fets exposats i els
fonaments de drets invocats:
TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI
BESÒS TORDERA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM, REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE LA
SEGONA ADDENDA APROVADA REFERENT A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER CAMP DE LES MORERES I CARRER
ARAGÓ, AL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS

Granollers, a la data que figura la signatura electrònica.
REUNITS:
D’una part el Sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit per la Sra. Catalina
Victory Molné, secretària de l’Ajuntament de Granollers.
I d’una altra part, el Sr. Sergi Mingote Moreno, president del Consorci Besòs Tordera, assistit pel Sr. Manuel
Ramal i Mata, secretari del Consorci.
INTERVENEN:
El Sr. Josep Mayoral i Antigas, en la seva qualitat d’Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de
Granollers.
El Sr. Sergi Mingote Moreno, en la seva qualitat de president del Consorci Besòs Tordera (en endavant
CBT), en exercici de les facultats que li assignen els Estatus del CBT i l’acord de Junta general de data 20
de maig de 2015.
MANIFESTEN:
I.- Que l’Ajuntament de Granollers en data 29 d’octubre de 2013 en sessió plenària va delegar les
competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs
complementaris al CBT (segons document aprovat), i fruit del mateix s’ha procedit a la redacció del Pla
director de les capacitats hidràuliques i de l’estat estructural de les clavegueres en l’anualitat 2015, que
aquests han posat de manifest la necessitat de procedir a una sèrie d’actuacions i obres en la xarxa de
clavegueram, per a la seva millora i conservació.
II.- Que l’Ajuntament de Granollers té interès en l’execució de les obres de Renovació de la Xarxa de
Sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó al terme municipal de Granollers i ambdues
activitats previstes en el Pla director Hidràulic de 2015, amb una valoració inicial del cost de 462.045,81 €.
III.- Que l’Ajuntament de Granollers va designar al CBT com a administració actuant per a la redacció dels
projectes i l’execució de les obres de l’esmentat projecte de renovació.
IV.- Que l’Ajuntament de Granollers va sol·licitar l’adhesió al programa suport per l’execució d’obres de
clavegueram per executar les obres del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó, mitjançant escrit de data
21 de juliol de 2016, registre d’entrada 2016/650/1200. Que fruit d’aquesta adhesió es va atorgat ajut per un
import de màxim de 415.841,23 €, segons resolucions P-2016/669/1784 (Camp de les Moreres, 275.670,19
€) i P-2016/669/1785 (carrer Aragó, 140.171,04 €) .
V.- Que un cop realitzats els projectes de les obres de Renovació de la Xarxa de Sanejament del carrer
Camp de les Moreres i carrer Aragó al terme municipal de Granollers, s’estableix el cost d’aquestes
actuacions per un import de 654.571,01 € (segons justificació adjunta, annex I).
VI.- Que degut als efectes derivats de la PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSORCI BESÒS TORDERA PER A LA GESTIÓ DEL
SERVEI DE CLAVEGUERAM, PER A LA INCORPORACIÓ DE NOUS SERVEIS A LA DELEGACIÓ,
l’Ajuntament de Granollers te dret a sol·licitar nova adhesió al programa suport per l’execució d’obres de

clavegueram, dret que ha tramitat mitjançant escrit de data 9 de novembre de 2017, registre d’entrada E1486/2017, per executar les obres de clavegueram de l’Avinguda Europa al terme municipal de Granollers.
Que en data 10 d’abril de 2018, amb registre d’entrada E-438/2018, l’Ajuntament de Granollers desestima
l’execució de les obres de clavegueram de l’Avinguda Europa al terme municipal de Granollers i proposa
l’execució de les obres referides en el punt 2 del present conveni. Que fruit d’aquesta adhesió s’ha atorgat
nou ajut per un import total de 370.320,15 €, segons les resolucions P-2018/772/337 (C/Aragó) 39.599,55 €,
P-2018/772/338 (C/ Camp de les Moreres) 133.673,13 € i P-2018/772/339 (accions deteriorament
estructural) 197.047,47 €. I per tant, l’import total ampliat de l’ajut ascendeix a 589.113,91 €.
PACTES
Primer.- OBJECTE DE L’ADDENDA
És objecte d’aquesta Addenda al conveni establir els termes en que es finançaran les obres de Renovació
de la Xarxa de Sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó Terme Municipal de Granollers,
dins el terme municipal de Granollers, a la vista dels canvis que afecten a l’import total a satisfer, per tal de
no posar en risc la estabilitat econòmica de les parts i justificar els imports establerts.
Segon .- ACTUACIONS DE LES PARTS
1. L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, com a ens titular, sol·licita un canvi de destí dels segon ajut per a la
realització de les obres de l’Avinguda Europa, es destinin a finançar en el màxim permès segons s’estableix
en les condicions del programa suport per l’execució d’obres de clavegueram del Consorci Besòs Tordera,
per a la realització de les obres del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó, segons els imports justificats,
un cop realitzats els projectes corresponents. De la forma que segueix:
2. L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, com a ens titular, sol·licita un canvi de destí del sobrant del segon
ajut atorgat per a la realització de les obres de l’Avinguda Europa, es destinin a finançar les obres de
renovació de xarxa de clavegueram (PE) amb un grau de deteriorament estructural esdevingudes del Pla
Estructural de la xarxa de clavegueram de Granollers realitzat per Drenatges Urbans del Besòs S.L. en data
16 de desembre de 2015, seguint el guió següent fins a esgotar partida:
• Sector 7: Primer de Maig - Segons estudi de Drenatges Urbans realitzat dins del servei de clavegueram en l’àmbit que indica el PE i les prioritats establertes per l’Ajuntament.
• Sector 1: Entre els pous 0037 i 0044 – Plaça de Jaume I
• Sector 1: Entre els pous 0044 i 0053 – C/ Francisco Pizarro
S’entén que aquest import màxim de 197.047,47 €, compleix en tot moment amb les clàusules d’atorgament
del programa suport de clavegueram, que representa un 90% de la/les obres a realitzar i que en tot cas
representen l’import màxim a aportar per part del Consorci, resultant també una obligatorietat de
complimentar aquest import, en el cas que s’esgotés, amb el 10% (21.894,63 €) restant per la part municipal
(els imports s’entenen sempre IVA inclòs).
3. L’Ajuntament de Granollers i el CBT convindran la data d’inici de l’execució de les obres.
4. CBT serà el responsable de licitar i contractar les obres d’acord als projectes executius aprovats per
l’Ajuntament de Granollers i CBT , en els termes recollits en la Llei 9/2017.
5. Durant l’execució de les obres ,el CBT serà el responsable de la direcció, la coordinació de seguretat i
salut i, de l’execució de les obres, el qual informarà als tècnics de l’Ajuntament de Granollers.
Tercer.- FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS CONVINGUDES
1.L’import inicialment previst, a l’espera de la redacció dels corresponents projectes executius, per a tots els
conceptes anteriors, era de:
Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Camp de les Moreres 306.300,21 €
Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Aragó 155.745,60 €
Import total de 462.045,81 €
incloent:

•
•
•
•
•
•
•
•

Redacció del Projecte executiu
Replanteig del projecte
Execució material de les obres
Costos d’expropiació, servituds de pas, ocupacions temporals i altres derivades del procediment
d’expropiació (en el seu cas)
Honoraris de la Direcció d’execució de les obres
Honoraris de la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres
Honoraris de la Direcció Ambiental de l’obra
Honoraris redacció “as built”

Les funcions corresponents a la Direcció facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Ambiental de
les obres les portarà a terme el CBT directament o externalitzant-ho. El CBT es compromet a comunicar
previ a l’inici de les obres a l’ajuntament el nom, titulació, etc, dels tècnics Directors i Coordinadors de l’obra.
Finalment un cop realitzats els projectes corresponents s’estableix:
Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Camp de les Moreres 454.825,91 €
Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Aragó 199.745,10 €
Import total de 654.571,01 €
El finançament previst serà doncs 589.113,91 € a través del atorgament programa suport del Consorci i
65.457,10 € per part de l’Ajuntament.
Amb un romanent a favor de l’Ajuntament de l’atorgament de 197.047,47 € que l’Ajuntament destinarà a
obres de renovació de xarxa de clavegueram amb un grau de deteriorament estructural esdevingudes del
Pla Estructural de la xarxa de clavegueram de Granollers, tal i com s’indica en el punt segon 2.- .
2. Un cop aprovat definitivament el projecte per part del CBT, serà lliurat als tècnics municipals, els quals en
donaran el vistiplau per poder començar a executar les obres. Si en el decurs de l'execució de les obres, es
produïssin alteracions o increments no previstos en el projecte s'informarà als tècnics municipals els quals
n'hauran de donar el vistiplau i fer el tràmit corresponent per tal d’habilitar el crèdit corresponent i la posterior
retenció de crèdit de la part incrementada, la qual serà liquidada per l'Ajuntament al finalitzar l’obra.
Aquest import serà revisable en el cas que l’Ajuntament incrementi el preu del conveni i sol·liciti una nova
adhesió al programa de suport per Obres de Clavegueram del Consorci.
3. Al finalitzar les actuacions el CBT lliurarà en format digital “l’as built” de les obres executades a
l’ajuntament.
4. En cap cas el conjunt de l’actuació (objecte del conveni), podrà superar l’import màxim subvencionable. Si
en el transcurs de l’execució de les actuacions s’observés que pot haver-hi un possible sobrecost, caldrà
que de forma conjunta i amb l’antelació necessària, es revisi l’execució de les obres i s’ajusti a l’import
esmentat, així com quedi recollit en un informe.
5. Si a l’acabament de les obres les despeses esdevenen superiors a les previstes en el punt anterior,
l’increment resultant, que en cap cas podrà superar en un 10% l´import d´adjudicació del contracte, serà
assumit per l’Ajuntament, sempre que es tractin d’increments no previsibles amb anterioritat aplicant tota la
diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projecte i sempre que
existeixi el conforme previ per escrit dels tècnics de l’Ajuntament i l’informe favorable de l’interventor de
l’ajuntament respecte la dotació pressupostària adequada i suficient per afrontar aquesta despesa.
En qualsevol cas, aquest supòsit que s’acaba de descriure, tindrà com a topall o límit, el que fixa l’apartat
anterior, de no poder superar l’import previst, i que s’especifica al Pacte “Finançament de les actuacions
convingudes”, primer paràgraf. Si és el cas, s’estarà al que diu l’apartat 4.
La resta de condicions tal i com s’estableix en l’addenda segona firmada per l’Ajuntament i el Consorci en
data 9 d’octubre de 2017.
Quart.- JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA I PAGAMENT

1. El CBT presentarà a l’Ajuntament de Granollers una certificació al finalitzar cadascuna de les obres, amb
les despeses d’execució, acompanyades dels corresponents documents justificatius.
2. En el cas que es produeixi increment no previst en el Projecte , s'haurà d'incloure a la certificació que
anirà acompanyat del corresponent document justificatiu
3. L’Ajuntament abonarà al CBT els imports certificats en el termini màxim de noranta dies a partir de la data
d’aprovació de la certificació per l’òrgan competent.
Cinquè.- REALITZACIÓ DE LES OBRES I LA SEVA RECEPCIÓ
L’execució material de les obres a que es refereix el present conveni s’ajustarà al projecte aprovat
definitivament i als plecs que regeixin la licitació.
El CBT traurà a concurs l’execució de les obres, per procediment obert, oferta més avantatjosa, mes d’un
criteri de valoració. En la redacció del plec de clàusules, l’Ajuntament serà informat pel CBT.
El CBT lliurarà a l’Ajuntament una còpia del contracte signat amb l’empresa adjudicatària.
Sisè.- DURADA I VIGÈNCIA DEL CONVENI
La durada del present conveni s’estendrà fins a la recepció de les obres per part de l’Ajuntament i la total
liquidació dels compromisos econòmics que es deriven del mateix inclòs el període de garantia d’obra
establert en un any a comptar des de la data de la seva recepció. Transcorregut aquest termini sense
objeccions quedarà extingida la responsabilitat del CBT llevat pels danys per vicis ocults imputables que no
s’extingirà fins als 15 anys de la recepció.
A falta de la redacció del projectes constructius, la durada de les obres s’estima en cinc (5) mesos a comptar
a partir de la data de la signatura de l’acta de replanteig de cadascuna de les obres.
Setè.- MODIFICACIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI
Les parts podran modificar, denunciar o rescindir el present conveni per mutu acord.
Vuitè.- CONDICIÓ SUSPENSIVA I RESOLUTÒRIA
Condicionar l’eficàcia del present conveni a que, en compliment de l’apartat tercer, el Consorci Besòs
Tordera, subvencioni el 90% del cost total de l’actuació amb un import màxim de 465.399 euros,
corresponent a l’actuació i la direcció d’obres i a la existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost
municipal de l’Ajuntament de Granollers.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà als ens signataris de conformitat amb les
previsions acordades, i en allò previst específicament, es regirà per les normes sobre relacions
interadministratives, legislació en matèria d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, normativa
estatal i autonòmica sectorial que sigui aplicable a l’objecte del conveni i per les normes generals sobre
contractació administrativa que resultin d’aplicació.
Desè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
En paral·lel a la signatura del conveni, es constituirà una comissió de seguiment paritària, integrada per dos
representants de cadascuna de les administracions intervinents, designats per les parts signants. Aquesta
Comissió serà l’encarregada d’interpretar el conveni i fer el seguiment coordinat de les actuacions, i en
concret, les següents funcions:
1. Informar a l’Ajuntament de la redacció dels plecs de clàusules a regir en la licitació de les obres
2. Informar a l’Ajuntament del Seguiment de les obres segons el projecte (es faran les corresponents
actes de seguiment)
3. Revisió de les certificacions d’obra. El CBT presentarà a l’Ajuntament certificacions mensuals amb
les despeses d’execució de les obres, per al seu correcte seguiment.
4. Resolució dels problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte a l’execució
del pactat en el present conveni.
5. Informar a l’Ajuntament de l’anàlisi dels problemes que es detectin, que dificultin el desenvolupament de l’actuació, i les decisions preses per solucionar-los.

Com a criteri general, mensualment es convocarà reunió entre ambdues parts per a la informació de la
coordinació, i s’aixecarà acta de la mateixa. En qualsevol moment podrà convocar-se reunió si les
circumstàncies així ho aconsellen.
Els membres d’aquesta comissió hauran de ser comunicats en el termini de 15 dies des de la signatura del
present conveni.
Onzè.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present conveni, en aquells
casos en que no s’assoleixi l’acord de les entitats que l’han signat, seran de coneixement i competència de
l’ordre jurisdiccional del contenciós administratiu.
I, en prova de conformitat amb les estipulacions acordades, els representants de les parts convenients
signen el present document per duplicat i al mateix efecte, en el lloc i la data que s’indiquena
ANNEX I
1. Obra C/Aragó
L’import inicials de les obres de millora del sistema de sanejament del C/Aragó es basaven en una estimació
de cost recollida en el Pla Director de clavegueram de data desembre de 2015.
Un cop realitzat el projecte executiu de les actuacions a realitzar , es mostren a continuació , amb el grau de
detall de la fitxa del Pla director els valors de cost reals que es tindran. Els valor mostrats son valors de
projecte, corresponents a valors reals de mercat , tot i que son susceptibles de ser reduïts en una licitació
publica amb lliure concurrència.

La principal diferencia radica en el valor de construcció dels pous de registre, erròniament pressupostats inicialment com a pous de menor diàmetre i l’absència de partides de pressupost inicial pel desviament de les
aigües en la fase d’obra , així com senyalització , serveis afectats, i seguretat i salut.

Obra C/Moreres
L’import inicials de les obres de millora del sistema de sanejament del C/Moreres es basaven en una
estimació de cost recollida en el Pla Director de desembre de 2015.
Un cop realitzat el projecte executiu de les actuacions a realitzar , es mostren a continuació , amb el grau de
detall de la fitxa del Pla director els valors de cost reals que es tindran. Els valor mostrats son valors de
projecte, corresponents a valors reals de mercat , tot i que son susceptibles de ser reduïts en una licitació
publica amb lliure concurrència.
Les principals diferències es basen en la necessitat de reconstruir de nou el pou de partida dels
desdoblament del col·lector, la col·locació de tub de fossa en els darrer tram de col·lector donat que s’ha de
garantir la seva resistència a l’aixafament amb una cobertura de terra escassa donada la seva poca
profunditat i la necessita de desviar un dels dos col·lectors originals per tal de fer-hi encabir el nou col·lector
de diàmetre 1000. Addicionalment , no s’havien tingut en compte en el pressupost inicial les partides
corresponents pel desviament de les aigües en la fase d’obra , així com senyalització , serveis afectats, i
seguretat i salut

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import màxim de 457.671,41€, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària de despeses J3110.16000.61904 de l'exercici 2018, en concepte de
Renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó i més un
seguit d’obres de renovació de xarxa de clavegueram amb un grau de deteriorament estructural
màxim al sector de Primer de Maig, la plaça de Jaume I i el c/ Francisco Pizarro.

Tercer.- Acceptar les subvencions atorgades pel Consorci Besòs Tordera per al finançament de
les obres de Renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó
i més un seguit d’obres de renovació de xarxa de clavegueram amb un grau de deteriorament estructural màxim al sector de Primer de Maig, la plaça de Jaume I i el c/ Francisco Pizarro, per un
import total de 370.320,15€, segons les resolucions núms. P-2018/772/337 (39.599,55 € pel c/
Aragó), P-2018/772/338 (133.673,13 € pel c/ Camp de les Moreres) i P-2018/772/339 (197.047,47
€ per actuacions de deteriorament estructural) que esgoten la disponibilitat dels ajuts i que s’im-

putar en l'aplicació pressupostària J3110.76701.

Quart.- Facultar l'il·lustr. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura de les addendes al conveni a què fan referència els acords anteriors.

Cinquè.- Publicar al BOPB les addendes al conveni de delegació de competència a favor del
Consorci Besòs Tordera.
Sisè.-. Notificar aquest acord al Consorci Besòs Tordera
Alcalde: Moltes gràcies. De nou, el regidor de Serveis té la paraula, endavant:
Senyor Segovia: Desde el año 2013, en el que el pleno municipal del mes de octubre, aprobó
delegar las competencias en materia de mantenimiento de la red de alcantarillado municipal y
otros trabajos complementarios a favor del Consorci Besòs Tordera por un período de 10 años.
Hemos ido hablando de temas relacionados con este convenio en estos casi cinco años de
funcionamiento satisfactorio.
Hemos ido incorporando, por ejemplo, en las dos adendas anteriores, que han venido modificando
el convenio original.
Alguna de ellas, como la del 2016, que amplió el servicio. También nos permitió, a la vez,
adherirnos al “Programa de suport als municipis per l'execució de les obres de clavegueram”. Este
programa es exclusivo para aquellos municipios que tenemos conveniados el mantenimiento del
servicio del alcantarillado, lo cual, permite cubrir hasta un tercio de la inversión municipal realizada
en mantenimento durante todos las años de duración del convenio.
Esto, a su vez, nos posibilita disponer de más subvenciones otorgadas por el Consorci, para
realizar más obras de renovación de la red existente que financian hasta el 90% del coste total.
Gracias a la segunda adenda, obtuvimos 415.841,23€ de subvención, con ella, se preveía la
renovación de la red de alcantarillado en las calles Aragó y Camp de les Moreres, obras ya
previstas en el Pla Director Hidràulic realizado en el 2015.
Posteriormente, también solicitamos otra subvención con el objetivo de realizar una obra de
mejora en la avenida Europa, ya que como habíamos aumentado la dotación del servicio de
mantenimiento, también nos permitía optar a nuevas subvenciones.
Pero una vez se realizaron los proyectos ejecutivos de estas obras de las calles, Aragó y Camp de
les Moreres, el coste pasó a ser mayor del previsto. Concretamente, el coste es de un total de
654.571€. Este aumento se produce porque los valores inicialmente previstos son estimativos,
según los criterios del Pla Director, mientras los proyectos ejecutivos contemplan todas las
variables definitivas que finalmente se ejecutarán.
Visto este aumento, decidimos desestimar la petición de subvención de la obra de la avenida
Europa y, optamos, para que esta subvención vaya a financiar el sobrecoste de las dos obras
referidas y, el sobrante se destine a las mejoras del saneamiento previstas en la calle Primer de
Maig, Plaça de Jaume I y la calle Francisco Pizarro.

Resumiendo, el coste total previsto de las obras es de 873.512,64€ de los cuales, 786.161,38€
provienen de las diferentes subvenciones.

Repito lo que ya dije en otra ocasión. Entendemos que son unas adendas que mejoran las vías
existentes de colaboración con el consorcio, a la vez que representan un impulso importantísimo
de un servicio tan poco visible en lo cotidiano, pero a la vez tan necesario.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha petició d'intervencions. No sé si per part del Partit
Popular? Per part de la CUP, ¿Sí? El senyor Navarro té la paraula:
Senyor Navarro: Bona tarda. Bé, voldríem incidir en un aspecte que, com deia el senyor regidor,
ens anem repetint, però val la pena de posar-los sobre la taula en aquests debats, a vegades hi ha
aspectes que s'escapen.
Bé, hem de recordar que l'Ajuntament de Granollers cedeix la gestió del manteniment i la
renovació de la xarxa de clavegueram, així com la depuració al Consorci; aquest, a la vegada
externalitzar les seves funcions, subcontractant a empreses privades.
Malgrat hi ha un cert benefici per la concessió de subvencions, entenem que amb el conveni,
l'Ajuntament de Granollers, perd el control del sistema de sanejament i la possibilitat de fer una
gestió directa del cicle integral de l'aigua, és per això que, nosaltres, aquest cop, igual que els
anteriors, ens abstindrem en aquesta votació. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, ¿No? Per part d'Esquerra, ¿No? Per part del
PDeCAT, ¿No? ¿El grup Socialista? No sé si el senyor Segovia vol intervenir, ¿No? Per tant
passaríem directament a la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 23 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, del
PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG-AM, de C’S i PP; i les 2 abstencions del Grup Municipal de la
CpG-CUP-PA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12.Conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per
delegar en l'Ajuntament l'execució de l'actuació "Reforma del Centre d'Educació Especial
Montserrat Montero" en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona

Assumpte: Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l'Ajuntament de Granollers per delegar en l'Ajuntament l'execució de l'actuació "Reforma
del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero" en el marc de les Meses de concertació del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona
Número Expedient: 25/2018/346

Fets:
El Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, ubicat al Camí de Santa Quitèria, s/n de
Granollers, és un centre educatiu especialitzat en l’atenció a alumnes amb discapacitat
intel·lectual de la comarca del Vallès Oriental, que va entrar en funcionament l’any 1978 amb
l’objectiu de donar atenció educativa als infants i joves amb necessitats educatives especials. A
partir del curs 2008-2009 esdevé també un centre de recursos i suport a la inclusió d’alumnes amb
discapacitat a l’escola ordinària, oferint acompanyament, assessorament i formació als

professionals que atenen aquests infants i joves.
En l’actualitat l’edificació on s’ubica el Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, de
titularitat municipal, requereix d’una actuació per tal d’executar aquelles obres necessàries per a
l’adequació de la instal·lació elèctrica del Centre.
A tal efecte, el Consell Comarcal va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona dins el
marc del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».
En data 30 de gener de 2017, mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. D-398/17, es va aprovar l’aportació de la Diputació de Barcelona, a favor del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, per import de 150.000 € per dur a terme l’actuació «Reforma del
Centre d’Educació Especial Montserrat Montero»; essent modificats posteriorment els preacords
assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019»
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en data 16 de gener de 2018, mitjançant decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 147/18, en el sentit de canviar l’anualitat de
l’actuació al 2018.
El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers tenen interès a formalitzar la delegació de la
gestió de l’actuació «Reforma del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero» a l’Ajuntament
de Granollers.
El present conveni no té la naturalesa de contracte, i està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, 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, més enllà de les
despeses derivades de la contractació i execució de les obres de reforma, que es concretaran en
els corresponents expedients administratius i seran desenvolupades d’acord amb les bases
d’execució del pressupost municipal.

Fonaments de dret :
1. L’article 25.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
d’acord amb el qual, el municipi té competències pròpies, entre d’altres, en matèria de conservació
i rehabilitació de l’edificació.
2. L’article 28 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l'article 85 del TRLMC, d'acord amb el qual, la
comarca exerceix competències municipals per delegació o per conveni i realitza obres
d'infraestructura general o complementàries per a l'establiment o la prestació dels serveis
municipals.
3. L’article 25.1 c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l'article 85 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), d'acord amb el qual, la comarca exerceix
competències municipals per delegació o per conveni i realitza activitats i presta els serveis
públics d’interès supramunicipal. I l’article 28 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, en relació amb l’assistència i cooperació als municipis.
4. L’article 116 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya, pel que fa la regulació de la delegació com a instrument
de col·laboració interadminsitrativa.
5. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa la regulació dels convenis de cooperació entre entitats
locals.
6. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel
que fa la definició i tipus de convenis, i l’article 143 pel que fa les relacions de cooperació entre
administracions públiques.
7. L’article 14 i la Disposició addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regulen la transparència en l’àmbit
dels convenis de col·laboració.
8. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, i l’article 8
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya, pel que fa la possibilitat de delegar l’exercici de les competències que tinguin
atribuïdes.
9. El Decret 398/17, de 30 de gener de 2017, de la presidenta de la Diputació de Barcelona, pel
qual s’aproven els preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, entre els quals figura el de “Reforma del Centre d’Educació Especial
Montserrat Montero”, i el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 147, de 16
de gener de 2018, pel qual es modifica el Decret 398/17.
10. Les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, aprovades per la Presidència de la Diputació de Barcelona el 26
d’octubre de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 21 d’octubre de
2016.

Es proposa al Ple de la corporació
Primer.- Es proposa aprovar el contingut i la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers per delegar en l’Ajuntament de Granollers l’execució
de l’actuació «Reforma del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero», per a l’adequació de
la instal·lació elèctrica del Centre, en el marc de les Meses de concertació del Pla «Xarxa de
Governs Locals 2016-2019» de la Diputació de Barcelona, el contingut del qual és transcriu
literalment:
«R E U N I T S
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit
pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, assistit
per la secretaria de la corporació, senyora Catalina Victory Molné.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre.

L’alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, en nom i representació de l’Ajuntament de
Granollers, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.
El secretari i la secretaria també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3 del
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa
MANIFESTEN
Que el 27 de maig de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va sol·licitar una
subvenció de 200.000 euros, per dur a terme l’actuació “Reforma del Centre d’Educació Especial
Montserrat Montero”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona el 26 de novembre de 2015.

I.

II.

Que el 30 de gener de 2017, mitjançant decret de la presidenta de la Diputació de
Barcelona D 398/17, es van aprovar els preacords assolits amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, entre els quals figura l’aportació de la Diputació de 150.000 euros, per dur a terme
l’actuació “Reforma del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero”, amb la corresponent
periodificació de l'aportació de la Diputació.

III.

Que el 18 de desembre de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va sol·licitar,
entre d’altres, la modificació de l’anualitat de l’actuació “Reforma del Centre d’Educació Especial
Montserrat Montero” al 2018.

IV.

Que el 16 de gener de 2018, mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 147, es va aprovar la modificació dels preacords assolits en el marc de les Meses
de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en el sentit de canviar l’anualitat de l’actuació al 2018.

V.

Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, ens destinatari, i l’Ajuntament de Granollers
tenen interès en subscriure aquest conveni per formalitzar la delegació de la gestió de l’actuació
“Reforma del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero” a l’Ajuntament de Granollers.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni de
col·laboració que subjecten a les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. Els articles 25.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL) i 66.3.l) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, d’acord amb els quals, el municipi té competències pròpies,
entre d’altres, en matèria de de subministrament d’aigua potable a domicili.

2. L’article 28 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l'article 85 del TRLMC, d'acord amb el
qual, la comarca exerceix competències municipals per delegació o per conveni i realitza obres
d'infraestructura general o complementàries per a l'establiment o la prestació dels serveis
municipals.

3. L’article 25.1 c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb l'article 85 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), d'acord amb el qual, la comarca exerceix
competències municipals per delegació o per conveni i realitza activitats i presta els serveis públics
d’interès supramunicipal. I l’article 28 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, en relació amb l’assistència i cooperació als municipis.
4. L’article 116 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, pel que fa la regulació de la delegació com a instrument
de col·laboració interadminsitrativa.
5. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa la regulació dels convenis de cooperació entre entitats
locals.
6.

L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel
que fa la definició i tipus de convenis, i l’article 143 pel que fa les relacions de cooperació entre
administracions públiques.

7.

L’article 14 i la Disposició addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regulen la transparència en l’àmbit
dels convenis de col·laboració.

8.

L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, i l’article
8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya, pel que fa la possibilitat de delegar l’exercici de les competències que tinguin
atribuïdes.

9. El Decret 398/17, de 30 de gener de 2017, de la presidenta de la Diputació de Barcelona, pel
qual s’aproven els preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, entre els quals figura el de “Reforma del Centre d’Educació Especial
Montserrat Montero”, i el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 147, de 16 de
gener de 2018, pel qual es modifica el Decret 398/17.
10. Les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, aprovades per la Presidència de la Diputació de Barcelona el 26
d’octubre de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 21 d’octubre de
2016.
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és la delegació de l’execució de l’actuació “Reforma del Centre
d’Educació Especial Montserrat Montero”, en endavant l’ACTUACIÓ, per part del Consell Comarcal
del Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, a l’Ajuntament de Granollers, en endavant
l’AJUNTAMENT.
Així mateix, aquest conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre el CONSELL
COMARCAL, com a ens destinatari, i l’AJUNTAMENT, per a l’execució de l’ACTUACIÓ.
L’ACTUACIÓ comprèn les obres de reforma necessàries per a l’adequació de la instal·lació elèctrica
del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, incloses les tasques de direcció i d'execució de

l'obra i les de coordinació de seguretat i salut corresponents, ubicat al Camí de Santa Quitèria, s/n,
de Granollers, d’acord amb el projecte d’adequació elèctrica presentat a la Diputació de Barcelona el
27 de maig de 2017.
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL
Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL es compromet a:

1.

Formalitzar els preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, mitjançant l’acreditació del compliment de les condicions establertes
a l’article 5 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en el termini establert a l’article 4 de les esmentades
Instruccions, un cop L’AJUNTAMENT hagi presentat al Consell Comarcal la documentació
necessària d’acord amb el pacte tercer.

2.

Consignar en l’estat de despeses dels seus pressupostos, dins del període d’execució
establert pel Projecte, una subvenció de cent cinquanta mil euros (150.000 €) corresponent a
l’aportació de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
fent-la constar a l’estat d’ingressos corresponent a cada exercici, i com a subvenció de capital.

3.

Presentar els documents justificatius de la despesa realitzada amb càrrec a l’aportació de
la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” en el període i forma establerts a les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com la resta de
documentació necessària per donar compliment a les bases d’execució del Pla, un cop
L’AJUNTAMENT hagi finalitzat l’ACTUACIÓ i hagi presentat al CONSELL COMARCAL la
documentació corresponent.

4.
Presentar al centre gestor corresponent de la Diputació de Barcelona la memòria
normalitzada de finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada, un cop l’AJUNTAMENT hagi
presentat al CONSELL COMARCAL la informació necessària per a la seva elaboració.
5.

Transferir a l’AJUNTAMENT, un cop en disposi, l’import corresponent a l’aportació de la
Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.

6.

Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:

1.

Assumir la delegació de l’execució de l’ACTUACIÓ i executar l’ACTUACIÓ amb subjecció plena
a les bases del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i de conformitat amb el projecte executiu
de l’ACTUACIÓ aportat al CONSELL COMARCAL, d’acord amb l’apartat 4 a) d’aquest pacte.
En aquest sentit, l’AJUNTAMENT declara estar assabentat de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Així mateix, l’AJUNTAMENT declara estar assabentat que la despesa s’ha d’executar i justificar en
el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què
la Diputació l’hagi imputat pressupostàriament (2018).

2.

Consignar a l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2018 l’import total de
l’ACTUACIÓ, de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
així com consignar a l’estat d’ingressos, com a subvenció de capital procedent del CONSELL
COMARCAL, el cofinançament de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.

3.

Fer constar la identificació del Consell Comarcal i del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019" en els cartells d’obra corresponents a l’ACTUACIÓ, d’acord amb allò establert a l’apartat
21 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”.

4.

Presentar al CONSELL COMARCAL, abans del 10 de setembre de 2018, els documents
necessaris per a la formalització del preacord “Reforma del Centre d’Educació Especial Montserrat
Montero”, d’acord amb el que disposen els apartats 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió d’actuacions
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i en la forma
establerta en el formulari normalitzat de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019", codi M2-001-16.

5.

Presentar al CONSELL COMARCAL, abans del 30 de setembre de 2019, els documents
justificatius de la despesa realitzada amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb el que
disposen l’apartat 13 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i en la forma establerta en els formularis
normalitzats de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"
corresponents a la justificació de despeses (codi M4-001-16).

6.

Informar al CONSELL COMARCAL, abans del 30 de setembre de 2018, de la
impossibilitat d’executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, mitjançant la
presentació del document normalitzat.

7.

Disposar dels béns i terrenys necessaris per executar l’ACTUACIÓ d’acord amb el
projecte aprovats i les seves possibles afectacions.

8.

Redactar els estudis i el projectes executius corresponents d’acord amb la normativa
vigent, que hauran d’incloure l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic de seguretat i salut, els plec
de prescripcions tècniques de la licitació, el pla de qualitat, el pla d’obra, l’estudi ambiental
simplificat, la documentació necessària per obtenir les autoritzacions de les administracions
competents i companyies de serveis, entre d’altres.

9.

Incorporar en el projecte executiu totes les prescripcions que resultin de les
autoritzacions preceptives de companyies de serveis i administracions amb competències sectorials.

10.

Redactar tota la documentació necessària per a les modificacions posteriors dels estudis
i projectes executius que si s’escau siguin necessàries, especialment com a causa de la
incorporació de les condicions derivades de les corresponents autoritzacions així com de les
possibles al·legacions.

11.

Assumir el cost dels impostos, taxes i preus de qualsevol naturalesa necessàris per a
tramitar i obtenir les llicències, permisos i autoritzacions que la legislació sectorial requereixi.

12.

Nomenar i/o contractar la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra.

13.

Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball, amb el corresponent informe de
coordinació en la matèria, i assumir la condició de promotor als efectes del Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció i assumeix els drets i obligacions que a aquell corresponen.

14.

Aprovar l’expedient de contractació, la convocatòria de la licitació, i l’adjudicació del
contracte d’obra, d’acord amb les previsions de la normativa en matèria de contractació
administrativa.

15.

Dur a terme el control, seguiment i resolució de les possibles incidències que es
produeixin durant l’execució del Projecte.

16.

Informar el CONSELL COMARCAL, sobre les actuacions efectuades d’acord amb la
gestió encomanada, l’evolució i estat dels treballs, seguiment i incidències de les obres.

17.

Presentar al CONSELL COMARCAL, abans del 30 de setembre de 2019, la
documentació i informació necessàries per a l’elaboració de la memòria de finalització de l’obra i la
fotografia de l’obra finalitzada, d’acord amb el que estableix l’apartat 19 de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i
en la forma establerta en el formulari normalitzat de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019", codi M4-002-16, o document que el substitueixi.

18.

Custodiar els documents originals i justificacions de les obligacions referides a les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, així com dels ingressos que financen l’ACTUACIÓ durant un període no
inferior a 6 anys, per tal de posar-los a disposició de la Diputació de Barcelona i del CONSELL
COMARCAL en cas que els requereixin.

19.

Disposar del finançament complert per a l’execució de l’ACTUACIÓ, tenint en compte
l’aportació de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

20.

Acreditar que l’aportació efectuada per la Diputació de Barcelona, conjuntament amb les
altres fonts especifiques de finançament, no supera el cost total de l’ACTUACIÓ.

21.

Recepcionar les obres derivades de l’ACTUACIÓ objecte d’aquest conveni una vegada
efectuades, i assumir-ne el seu funcionament i manteniment.

22.

Cofinançar la part de l’ACTUACIÓ no cofinançada per la Diputació de Barcelona en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb el previst al pacte cinquè.

23.

Complir amb els requisits de publicitat de l’ACTUACIÓ, d’acord amb el que preveu
l’apartat 29 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

24.

Fer constar la participació del CONSELL COMARCAL en tota la informació sobre
l’actuació que s’editi, publiqui, comuniqui o difongui des de l’AJUNTAMENT, fent constar, quan
correspongui, l’anagrama oficial del Consell Comarcal i la contribució econòmica de 150.000 euros
del Consell Comarcal per al finançament de l’actuació supramunicipal a través del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

25.

Proporcionar tota la documentació que sigui necessària per a la justificació de l’obra i de
la subvenció que el CONSELL COMARCAL requereixi amb l’antelació suficient.

26.

Les altres que resultin d’aquest conveni i de les normes aplicables per a la realització de
l’ACTUACIÓ.
Quart. Règim econòmic
1.
Les parts declaren conèixer i acceptar que el cost previsible de l’ACTUACIÓ, a reserves
de la seva adjudicació, és de 150.000 euros (€), IVA inclòs.

2.
El CONSELL COMARCAL aportarà el cofinançament rebut de la Diputació de Barcelona
en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de 150.000
euros.
3.
L’AJUNTMAENT, pagarà la part del cost de l’ACTUACIÓ no finançada per l’aportació del
CONSELL COMARCAL, cas que es produeixi, esmentada en el pacte precedent.
Cinquè. Comissió de seguiment
Les parts acorden crear una comissió integrada per l’alcalde president de
l’AJUNTAMENT o la persona en qui delegui i per la Gerència del CONSELL COMARCAL o la
persona en qui delegui.

1.

2.
a)
b)
c)
d)

Les funcions de la Comissió seran les següents:
Vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni.
El seguiment i la coordinació de l’ACTUACIÓ
Acordar i proposar els ajustaments que en resultin necessaris per l’execució de l’obra.
Resoldre les consultes de la direcció facultativa.

Sisè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i s’extingirà per tot amb el compliment de les
obligacions que les parts contreuen i per l’incompliment de les mateixes obligacions si són de tal
naturalesa que no permeten l’execució de l’ACTUACIÓ.
Setè. Modificació del conveni
Aquest conveni pot ser modificat amb l’acord exprés de les parts.
Vuitè. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat,
ratifiquen el seu contingut i el signen.»

Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Alcalde: Moltes gràcies. Hi haurà una presentació de la proposta per part del regidor d'Educació,
el senyor Francesc Arolas, endavant:
Senyor Arolas: Gràcies. Bona tarda a tothom. Aquest conveni, que portem a aprovació del Ple
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, permetrà que l'Ajuntament pugui fer una intervenció a
l'escola Montserrat Montero, una escola d'educació especial, Montserrat Montero, de 150.0000
euros provinents de la Diputació de Barcelona.
La Diputació, en la convocatòria que fa de xarxes de Governs locals, doncs, té aquesta línia que el
Consell Comarcal va sol·licitar i se li va concedir.

Per poder executar aquesta obra, com que ho fa la Diputació, ha de fer-ho un municipi, per la qual
cosa que el Consell Comarcal ens cedeix a nosaltres la delegació d'aquesta execució.
Aquest conveni és especialment important per a nosaltres perquè, com segur que ja sabeu,
perquè n'hem parlat altres vegades en Ple, l'escola Montserrat Montero, que va passar a ser
titularitat municipal l'any 2017, doncs, des del 2015 que la Generalitat de Catalunya, el
Departament d'Ensenyament, va deixar de finançar els seus costos al cent per cent, com havia fet
fins llavors, ha suposat que, doncs, en aquests tres últims anys l'escola hagi anat tenint uns
deutes a final d'exercici.
Concretament, el primer any, que va ser el primer any, doncs, que van canviar la baremació a
l'hora de pagar a l'Ajuntament el que corresponia, doncs, els treballadors i a totes les despeses del
centre Montserrat Montero, va tenir una despesa, un infrafinançament de més de 140.000 euros,
per això, a través, també, del Consell Comarcal vam establir un conveni, va establir un conveni el
Consell Comarcal amb els diferents municipis que formen part de l'àrea d'influència del Montserrat
Montero i, que per tant, hi aporten o hi poden aportar alumnes; perquè aquest dèficit anual que es
va produint i, que fruit també del treball dels tècnics municipals i, també hem de de dir-ho, doncs,
del Consell Comarcal, cada any aquest dèficit va sent més petit, perquè la Generalitat ens va
reconeixent diferents coses.
Doncs, dèiem, aquest conveni que es va signar amb els diferents municipis per part de cobrir
aquesta aportació. Per tant, és un pas més.
L'escola Montserrat Montero, segur que la coneixeu, amb les instal·lacions que té, són
instal·lacions antigues que requereixen de molt manteniment i de molta inversió, doncs, finalment
amb aquesta aportació de la Diputació de Barcelona a través del Consell Comarcal, podrem
renovar el que es la xarxa elèctrica; per tant, finalment, doncs, agrair com dèiem a la Diputació i el
Consell Comarcal aquestes obres.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí se'ns ha anunciat l'acord de tots els grups, per tant, aprovat per
unanimitat.
Aprovada per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

13.1Moció que presenten els grups municipals del PSC i ER-AG de rebuig a la sentència de
l’Audiència Prov de Navarra en el cas “La Manada” i per la defensa dels drets de les dones
víctimes d’agressions sexuals
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat.

Identificació de l’expedient:
Moció que presenten els grups municipals del PSC i ER-AG de rebuig a la sentència de
l’Audiència Provincial de Navarra en el cas 'La Manada' i per la defensa dels drets de les dones
víctimes d’agressions sexuals.
Fets:
Davant la publicació de la sentència dictada per l'audiència provincial de Navarra als cinc
membres acusats en l’anomenat cas de «la manada» en els que se'ls condemna a 9 anys de
presó per abús sexual continuïtat amb prevalença i a 5 de llibertat vigilada després del compliment
de la pena, obviant que es produís cap tipus d’intimidació o violència i tampoc sense tenir en
compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.
Davant el fet de que els 5 han estat condemnats per delictes continuats d'abús sexual amb

prevalença, però no per violació ja que incomprensiblement el tribunal no ha considerat el delicte
d'agressió sexual que implica violència i intimidació.
Davant el vot particular que inclou la sentencia en el que es demana l’absolució de tots els acusats
a excepció del delicte lleu de furt, fet que posa de manifest com els estereotips de gènere
influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats.
Davant el fort rebuig social que ha generat la sentència i que la consideració d’abús sexual dels
fets és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una
posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes.
Davant una sentència que mostra que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i
ha sortit a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones.
Davant una sentència que com han valorat nombroses expertes i experts jurídics, entitats
feministes i de dones, ONU dones o el govern de Navarra entre d’altres, manifestem que:
- minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual, al no considerar l’agreujant de realitzar-lo
en grup.
- situa la càrrega de la prova en la víctima al posar el focus de la sentència en el comportament de
la persona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen.
- crea un precedent d’impunitat de les agressions masclistes i desacredita la versió de les víctimes
que pateixen aquestes agressions i les revictimitza.
- posa de manifest la incoherència d’entendre que l'abús sexual perpetrat en les condicions que es
va produir, i que queda recollit en el relat dels fets, pot produir-se sense violència i/o intimidació.
Davant el ferm compromís de l’Ajuntament de Granollers amb la igualtat entre homes i dones i
entenent que aquesta sentència entra en clara contradicció amb les mocions aprovades per
aquest Ple i dinamita tota la feina feta per les entitats feministes, per la Regidoria d’Igualtat de
Gènere i pel propi Ajuntament.
Per tot això, l’Ajuntament ACORDA:
1.- Manifestar el rebuig a la sentència del cas “La Manada”, la qual posa en evidència el biaix
patriarcal de la justícia espanyola
2. Instar al Congres dels Diputats i al Senat a la modificació del Codi Penal per incorporar i/o
reforçar la perspectiva feminista i per revisar el supòsit d'abús sexual així com la consideració
jurídica de la violència en casos d'agressió sexual per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions
arbitràries.
3. Instar al Consejo General del Poder Judicial a garantir la formació obligatòria i continuada de la
judicatura en violència masclista i perspectiva de gènere per a la garantia dels drets de les dones.
4. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions sexuals.
5. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta sentència judicial
6. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de
l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
7. Fer arribar aquesta declaració a l'audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia, al
Consell General del Poder Judicial, a les entitats de dones de Granollers, i a les entitats
municipalistes.

Alcalde: Moltes gràcies. Els grups han demanat poder expressar la seva opinió i la seva posició
sobre aquesta Moció. Obrirem el torn. ¿No sé si per part del Partit Popular? No hi ha intervenció.
Per part de la CUP¿ Sí?. Endavant:
Senyora Oliver: Gràcies. Bon vespre a tothom. Sí, i ens felicitem perquè aquesta Moció ha estat
aprovada per unanimitat, però, en tot cas, no volia perdre l'oportunitat de fer alguns apunts i
algunes consideracions.
En primer lloc, i és sabut que les feministes sabem que la vergonyant, absoluta, sentència,
vergonyant absoluta sentència de "la Manada", no ha estat ni la primera ni, malauradament, serà
l'última. I ho sabem, a més a més, perquè aquesta sentència se circumscriu en un cercle, en
aquest cercle d'impunitat anomenat patriarcat; un dels àmbits d'acció, del qual, és en aquest cas,
l'àmbit judicial.
I, a més a més, sabem que no hi ha prou en demanar modificacions del codi penal com hi figura
en un dels punts d'aquesta Moció, per tant, la modificació del codi penal no és l'eix principal de
l'actuació, ni tan sols, entenc, que sigui el debat en qüestió, malgrat que, efectivament, les
darreres reformes que han estat fetes a mans de González, Zapatero i la darrera en mans de
Rajoy, del codi penal, han estat criticades, abastament, i amb raó, per corrents de juristes
feministes.
Dins d'aquests col·lectius, de dones juristes, han apostat per quelcom que em sembla important
comentar-ho aquí, en l'eliminació de la distinció entre el que s'entén, per agressió i abús sexual i,
en tot cas, unificar en una sola tipologia com agressió sexual i que integri, efectivament,
agreujants circumstancials.
El problema principal, és que en aquests vint-i-cinc anys de reformes dutes a termes, tant pel
PSOE o pel PP, no han tingut en compte aquests criteris i aquestes recomanacions de la juristes
feministes i que, a més a més, són dones expertes en aquests àmbits de violència sexual.
Tanmateix, també sabem que, efectivament, si no és el debat, doncs, hem d'actuar molt més enllà
de les pròpies modificacions del codi penal i, que en tot cas, hem d'anar actuant per canviar
aquestes mentalitats, aquests hàbits i aplicant una perspectiva de gènere, és a dir, hem
d'interpretar les normes, tenint en compte contextos socials diferents i, per tant, afectacions
diferents tant si parlem de dones com si parlem d'homes.
Hi posaré un exemple que té a veure amb el cas que estàvem parlant. Quan parlem, per exemple,
del concepte d'intimidació, és a dir, cal entendre i comprendre que, moltes dones en escoltar
passes darrere nostre quan anem soles i de nit pels carrers, ens podem sentir intimidades i una
cosa que sembla tan òbvia realment costa molt i fins i tot sembli impossible d'entendre per alguns
homes i molts d'ells que són homes, a més a més, togats que han estat formats per preservar, i
això ho sabem i no se n'amaguen, per defensar unes estructures d'un estat absolutament
masclista i patriarcal.
Per tant, és una obvietat dir a aquestes alçades que el sistema judicial espanyol és clarament
patriarcal i, que a més a més, vulnera el dret de les dones a viure una vida digna, lliure perquè,
d'exemples i de xifres, en tenim un munt i, per tant, és lògic també des dels col·lectius feministes
que, davant d'aquesta evidència, les dones tenim una legítima defensa, autodefensa feminista que
se'n diu davant de qualsevol agressió feminista, perquè parafrasejant aquella altra frase, podríem
dir que sols les dones salven les dones.
Per tant, si ens volen callades, i si ens volen atemorides, i si ens volen submises, sabem, aquelles
que estem organitzades i aquelles que també no ho estan, que l'única resposta eficaç, estar al
carrer, i que l'única resposta és donar una resposta organitzada i, per què no, també des del
suport mutu. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, alguna intervenció,¿No? Per part d'Esquerra?
Endavant senyora Maynou:
Senyora Maynou: Hola, bon vespre. Tots plegats hem rebutjat contundentment la sentència judicial
de l'Audiència Provincial de Navarra, en aquest cas de "la Manada".
I jo penso que és un greuge, no només cap totes les dones, que ho és, sinó també és un greuge
cap els homes i cap a qualsevol persona que se senti interpel·lada per aquesta sentència o altres
similars.

És un greuge perquè legitima la violació que posa en una posició de total desempara a totes les
dones supervivents d'aquesta situació.
La sentència condemna per abús sexual i no per violació els fets que van passar durant les festes
dels Sant Fermins del 2016. No es té en compte ni la intimidació, ni l'actuació grupal ni la
vulneració de la intimitat.
Jo crec que amb aquesta sentència i, de fet ho creiem uns quants, és un exemple més de que la
justícia espanyola no ens empara o que és una justícia totalment patriarcal, que està pervertida i
que fa més injusta la situació per les dones.
Amb aquesta sentència s'ha creat un precedent d'impunitat i desacredita la versió de la víctima
posant en el centre del debat la forma d'actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les
persones que la van exercir, és allò que dèiem de que cal que ens matin o que ens fereixin per
demostrar que és una violació.
Per tant, no es poden cansar de dir que cap violació és justificable o interpretable i, encara anar
més enllà, qüestionable, perquè aquesta també s'ha qüestionat.
Jo crec que la república catalana que construïm ha de ser la d'homes i dones lliures on la violència
contra les dones en cap cas estigui legitimada sinó que es condemni i se rebutgi.
També aprofitem aquesta intervenció per demanar i ho hem demanat altres vegades, que l'equip
de Govern impulsi tots els recursos necessaris per aplicar el protocol que ja s'aplica per Festa
Major, en lluita contra les agressions sexistes en altres moments importants per la ciutat, com la nit
de Cap d'any, o Sant Joan, o esdeveniments esportius o altres moments d'oci on hi hagi també,
com molta concentració de població a la ciutat. Crec que aquest protocol, doncs, han d'estar
activat sempre.
I finalment, no us vull cansar de dir que animem a totes les persones compromeses amb la causa
feminista, seguir mostrant el seu rebuig a la sentència, a aquesta i a altres. I el seu suport sobretot
a les dones supervivents, perquè moltes de nosaltres també, com a mares i com a dones, no
volem educar les nostres filles amb por i perquè volem ser lliures, bàsicament, no valentes.
Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PdeCAT ¿no hi ha intervenció?. Per part del grup socialista,
el senyor Terrades té la paraula:
Senyor Terrades: Gràcies alcalde. El grup socialista també va presentar una Moció, que després
hem acordat amb el grup d'Esquerra Republicana, perquè eren molt similars ambdues propostes.
Aquest és un tema molt greu, aquest és un tema que ens ha d'implicar a totes i a tots. Homes i
dones, no és un tema només que afecti a les dones, és un tema que afecta el conjunt de la
societat, també els homes. Perquè minimitzar els fets acaba reproduint aquesta xacra que volem
eliminar.
Perquè creiem que la sentència que s'ha produït a l'Audiència de Navarra no compleix amb els
estàndards de justícia que alguns considerem que s'ha d'aplicar, en aquest cas i amb tots els
casos d'agressió sexual, perquè al final acaba posant la prova de la càrrega sobre la víctima, i
això és molt greu, en una societat que es vol avançada, que es vol democràtica, que es vol
igualitària. Perquè si deixem passar aquestes qüestions, l'únic que acabem fent és afavorir la
impunitat de les agressions masclistes.
Nosaltres creiem que sí, que s'imposa també una modificació del codi penal, per això ho
proposem a la Moció que s'ha aprovat i, sobretot, creiem que el que s'ha de fer és garantir d'una
vegada la formació de la judicatura amb violència masclista i desigualtat de gènere. El Consell
General del Poder Judicial ha de garantir, ha de fer de promocionar aquesta formació del conjunt
de la judicatura.
I, finalment, jo crec que s'imposa, no només en aquest cas, en tots els casos, un suport
incondicional a les víctimes.
Alcalde: En tot cas, sí que voldria expressar la satisfacció de que aquest acord hagi estat per
unanimitat amb la qual cosa estem fent, certament, una declaració institucional d'aquest consistori,
que és, crec, que l'expressió clara i nítida de la fermesa de la ciutadania de Granollers per aquest
rebuig frontal a sentències com aquesta i a situacions com aquesta; per tant, el que fem, no és
aprovar només una Moció, no és només fer que aquesta Moció sigui, de fet, una declaració

institucional, sinó afermar el compromís per avançar plegats i plegades amb la construcció
d'aquest món que volem d'homes i dones iguals i, per tant, de lluitar contra qualsevol cosa,
qualsevol mena de discriminació.
La reforma del codi penal és un instrument, però el que és més important és aquesta voluntat
col·lectiva de construir una història diferent, en què la igualtat sigui l'argument essencial.
13.2 Moció en suport del professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta
el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP, en nom de l’Assemblea de professorat
d’El Palau i la Plataforma en suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca

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

Identificació de l’expedient:
Moció en suport del professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta el grup
municipal de la Crida per Granollers-CUP, en nom de l’Assemblea de professorat d’El Palau i la
Plataforma en suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca
Fets:

El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de comunicació la
denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou docents de l’INS El Palau
de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20 d’octubre de 2017 alguns professors
del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als
cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va
prendre en consideració les declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la
Guàrdia Civil, que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions.

Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es van fer
partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS El Palau sempre ha
fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions que s’atribueixen a la
denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les diverses intervencions a les
classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis
d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar
espais de trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la
situació, contrarestar el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.

El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als representants sindicals
en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les pertinents indagacions i que no
s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
convocava a les famílies implicades i al Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies
afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan màxim
responsable de la cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen representació el
professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament aprovava per assentiment unànime un
comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i es defensava la
professionalitat dels docents.

Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com als
docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a la dinàmica
educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la hostilitat que ha rebut i
continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici d'un procediment
judicial tant desorbitat com inadequat – utilitzant els qualificatius del Síndic de Greuges en el seu
informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la
denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint
sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.

La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del
professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de comunicació en clau
d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament del professorat implicat, però
també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada
divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció d'innocència i limitar-se a una
reproducció mecànica de la denúncia.

D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb les
persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan sols sentir la
posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva ofensiva, el Ministerio de
Educación ha fet uns requeriments per investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel
Departament i la pròpia fiscalia.

Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les mostres de
suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada per ex-alumnes a les
portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la lectura el dia 10 de Maig del
comunicat de suport de pares i mares de l’institut.

Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el model
educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una divisió inexistent. A
banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol d’un suposat
trencament de la convivència a Catalunya.

Per tot plegat l’assemblea de professorat d’El Palau i la Plataforma de suport 9 del Palau de Sant
Andreu de la Barca, proposa el següent acord al ple Municipal:
• Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El Palau de
Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació similar.
• Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i
d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola
pública catalana.
• Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre professorat. Que
es faci públic l’informe de la inspecció educativa que exonerava el professorat d’El Palau i
es doni suport públic al professorat.
• Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.

• Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes les
persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de l’Estat
espanyol, Europa i el món.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també hi ha enunciades intervencions. No sé si per part del Partit
Popular ¿No? Per part de la CUP ¿Sí? Senyor Navarro té la paraula, endavant:
Senyor Navarro: Bona tarda. Bé, el que els hi parla i la seva companya som professors d'institut.
En primer lloc, manifestar la nostra solidaritat amb els companys i les companyes que han estat
agredits d'aquesta manera tant impune per part del Govern espanyol i de les autoritats
subsegüents i, voldria manifestar que, per nosaltres, aquesta és una Moció molt important en el
sentit de defensar els valors de les persones que creiem que l'educació és una arma de
construcció massiva, he dit construcció, eh, arma de construcció massiva.
Els que creiem això, creiem que el respecte, l'empatia, l'esperit crític, la diversitat són valors
fonamentals a l'escola. Aquests són els valors que hem defensat des de fa molt temps, tots o la
majoria del professorat, però vostès, els senyors del PP i de Ciutadans, li diuen adoctrinament.
En el cas de l'institut al Palau, les denúncies i la pressió comunicativa han fet molt mal, no tant,
que molt en els centres sinó al sistema educatiu català.
La pròpia fiscalia instigada pel Govern del PP ha impulsat l'inici d'un procediment judicial,
desorbitat i inadequat, en paraules del Síndic de Greuges en el seu informe de maig, del dos de
maig del dos mil divuit.
Un pas més enllà, en la criminalització d'aquests docents, va ser la divulgació de la denúncia, per
part d'alguns senyors que s'anomenen polítics i la posterior publicació dels noms, cognoms i
fotografies del professorat afectat. Això se li va donar, en aquest fet se li va donar molt ressò, per
part dels mitjans de comunicació, en clau d'escarni cap a aquestes persones i d'instrumentalització
política.
Aquesta malintencionada divulgació que han fet vostès, ha desatès tota ètica en no respectar la
presumpció d'innocència, els hi repeteixo, la presumpció d'innocència i limitar-se una reproducció
mecànica de la denúncia; però és que no han anat més enllà, ah perdó, han anat més enllà i el
Govern de l'estat va enviar dos secretaris d'estat en virtut del decret del 155, per reunir-se amb les
persones denunciants i expressar el seu suport cap a la seva versió dels fets.
No s'ha escoltat de la comunitat educativa, no s'ha escoltat a les persones que havien estat
denunciades, el Ministerio de Educación ha fet aquí d'acusador directament, i això és molt greu,
senyors del PP i de Ciutadans.
De fet, el que vostès pretenen i no aconseguiran, és utilitzar el procés del Palau i d'altres centres
educatius, els he de dir que alguns de Granollers s'hi han vist, també, malauradament, implicats,
per desacreditar el model educatiu públic català.
De fet, hi ha una notícia avui, doncs, que diu que el Ministro urgeix a la revisió dels llibres de text,
els vull dir que els llibres de text estan fets per editorials espanyoles, les meves classes es
complementen amb l'editorial Santillana, que suposo que no serà "rojo-independentistaseparatista".
I aquesta desacreditació del model educatiu públic català, atribuint-li la funció adoctrinadora, el
que vol sobretot és promoure aquesta divisió de qual vostès parlen i, que de fet, no assisteix a
l'escola. Vostès, en tot aquest procés i el que segueixen fent desacreditant i menystenint a les
persones que treballem en l'àmbit de l'ensenyament públic és fer una instrumentalització partidista
que segurament a la resta de l'estat els hi donarà molts vots però aquí el que provoca és divisió,
crispació i, més merda, permeti'm-ho dir. Genera desconfiança entre les famílies, els hi puc posar
un cas, demà alumnes del meu institut van a TV3, va haver persones que van preguntar si es faria
política, han arribat en aquest nivell, amb els seus requeriments i les seves paraules, això és una
ofensa cap a molts de nosaltres i, de fet, és una ofensa cap als joves, cap a joves que hem
educat, eh, i que per a les persones que el que hem volgut fer, com els hi deia abans, és donar
aquesta visió crítica del món per fer un món millor entre tots i totes; a més, vostès a través de les
actuacions de la fiscalia han enjudiciat el sistema educatiu i, per tant, tornem-hi, han fet d'un tema,
doncs, que ha de ser un tema de país, un tema, un altre cop judicial.
Per nosaltres és important reclamar la llibertat, llibertat per tractar a l'escola tot allò del que s'ha de
parlar, dels conflictes, també, i per què no, parlar d'allò que ens incomoda donant veu a tothom.

A les nostres classes, els alumnes i les alumnes han de poder opinar de tot, no es pot coartar la
llibertat, senyors, que és el que vostès pretenen.
El nostre objectiu és formar una ciutadania crítica i competent respecte al món que els envolta, i
els fets que han passat aquí a Catalunya, deixin-m'ho dir, els envolten i d'això se n'ha poder parlar.
Demanem doncs que no utilitzin políticament l'escola, que ho deixin de fer, no sé si ho
aconseguirem; i de fet, volia acabar recordant, doncs, que el sindicats de l'ensenyament, ASPEC,
CCOO, UGT, CGT, USOC, INSTEC, tots els sindicats han signat un manifest en el qual, doncs,
s'afirma amb una frase i, amb això acabo, que diu: Deixeu-nos l'educació en pau, volem educar en
llibertat. Gràcies.
Alcalde: Gràcies. Per part de Ciutadans ¿Sí? Endavant, senyor Messeguer:
Senyor Messeguer: Gràcies, alcalde. Bé, jo, el senyor Navarro ha comentat, que parla com a
professor, jo ara parlaré com a pare.
Us puc assegurar que, com a pare, he hagut de prendre molta cura amb segons quins papers
m'han vingut de l'escola, perquè els meus fills no estiguessin marcats pel fet, bé, que el seu pare
no està d'acord amb el procés independentista.
Podeu dir el que vulgueu i moltes coses a la millor, doncs, hi ha una part de raó; però us puc
assegurar que tampoc trobem molt correcte que els professors vagin a l'escola amb una insígnia,
amb un llacet groc, amb el qual estan induint a que els nens, que són nens, doncs, bé, la
professora o el professor, i crec que tindrien de posar una mica tots del nostre costat, tan uns com
els altres i mantindre totalment al marge els nens i nenes del tema polític.
I, jo crec, que els que esteu en posició independentista això no ho feu. I els professors, no ho feu,
eh, perquè això, està molt bé que parleu com a professors, jo parlo com a pare, només volia dir
això. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra ¿Sí? El senyor Mur té la paraula, endavant:
Senyor Mur: Gràcies, senyor alcalde. Bé, darrerament, en aquest Ple parlem moltes vegades de
l'escola pública catalana precisament perquè ha estat agredida d'alguna manera o altre, i aquest
cop, una vegada més, l'IES Palau ens mostra com, determinades opcions a l'estat està intentant
bombardejar una joia que tenim a Catalunya que és l'escola pública, que a més a més està
reconeguda per tot arreu, ho hem dit ja moltíssimes vegades.
A l'escola, això és una idea que tinc, pensava que ho compartíem, eh, no només ensenya, més
ben dit, jo diria que l'escola no ensenya, l’escola educa; i per educar s'ha d'educar en tots els
àmbits de la vida; i per educar s'ha de parlar del que passa; i s'ha de parlar del que passa i, si pot
ser, amb el màxim de mirades possible i, sobretot, sobretot, amb el màxim de respecte possible; i
em sembla que això, els nostres professors i professores, els nostres mestres i mestres, ho fan, i
ho fan molt bé.
Jo, si un mestre vol anar a l'escola amb un llaç groc em sembla que és lliure de fer-ho, mentre no
obligui els nens a fer-ho, que no crec que ho faci.
S'està vestint tota una acusació contra l'escola públic, en aquest cas, contra un institut concret, el
Palau, sense cap tipus de fonament i, per tant, ja veurem "on hi va a petar això"; però, diguem-ne,
el redat que es munta, els mitjans de comunicació, tot plegat va creant una imatge de l'escola
catalana què és falsa, l'escola catalana funciona, els nostres nens i nenes aprenen tot el que han
d'aprendre, inclús d'apagar el mòbil quan arriben a un Ple (hi ha un mòbil que sona a la sala), i
entenem que avancen molt positivament; els nostres nens i nenes surten d'aquest país parlen
dues llengües, com a mínim, i això, amb altres llocs de l'estat, segurament, no es produeix
Alcalde: Perdoneu, demanaria controléssiu els seus mòbils, sis plau, estem en una sessió pública i
cal respecte a les persones que parlen. ¿Sí? Endavant, gràcies.
Senyor Mur: Deia, doncs, que els nostres nens i nenes són capaços de parlar dos idiomes quan
surten de l'escola i alguns més, perquè segur que fan un tercer o un quart idioma; això no passa
amb altres llocs del territori espanyol perquè no s'ha potenciat aquesta idea, fins i tot, un país que
a vegades ens podíem emmirallar i potser ara no ens emmirallem tant, com és el País Basc i a
laica estola i altra escola pública amb dues llengües diferents, això no uneix , això separa.

En canvi, a Catalunya hem tingut el privilegi d'apostar per una escola única, una escola pública
única, que el que fa de totes, totes és cohesionar els nostres nens i nenes, fer-los tots iguals, totes
iguals i això és molt positiu.
Per tant, des d'aquesta perspectiva i entenent que el que s'està fent és una feina
espectacularment bona. El nostre suport al professorat de l'IES Palau, el tindran avui i el tindran
sempre. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, el senyor Sastre té la paraula, endavant:
Senyor Sastre: Sí, més que res per no reiterar arguments que ja s'han posat sobre la taula, però sí
per aclarir algun tema. Recalcar tres coses molt concretes.
La primera és una referència que feia avui, crec que era el Síndic de Greuges, on esmentava,
aquests dies, doncs, que es parla, una certa visió, fractura social, crispació ambiental, no sé com
anomenar-ho; ell parlava que a nivell europeu, Catalunya amb la situació, doncs, lingüística de
convivència lingüística que hi ha en aquest país, és vist arreu, com un exemple de convivència en
la qual es pot, en aquest cas, tenir una escola amb una llengua vehicular en català i, això, durant
molts anys no ha generat cap mena de conflicte social i, com ha dit el senyor Mur, doncs, els nens
i les nenes d'aquest país, hem crescut, perquè molts som fruit d'aquesta escola, sabent, coneixent
les dues llengües, alguns també l'anglès, d'altres altres llengües, els més virtuosos, segurament,
però en tot cas, això mai no ha sigut un problema de convivència.
Segona cosa, parlava el senyor Navarro, que ell i la senyora Maria Oliver són professors, en
aquest cas d'institut, jo n'he estat uns quants anys, i ara recordava que, a la meva escola, hi havia
una setmana, un dia en concret, però allargàvem la celebració durant una setmana, que era el dia
escolar de la no-violència i la pau, "el Denip". Que, el Denip, commemora la mort d'una persona
que era Gandhi. Gandhi, que, evidentment, tots el reconeixem com a transmissor d'una sèrie de
valors, era un independentista, un independentista indi; i va defensar aquesta idea durant tota la
seva vida, partint de la base, sempre de la resistència cívica i la no-violència, per això,
evidentment, es commemoren en el dia de la no-violència i la pau.
Cal recordar, que això, que jo mai no he vist cap pare protestant perquè recordem a Gandhi, que
era un perillós independentista que feia «sentades» multitudinàries, mai cap pare ha vingut a
protestar, que jo sàpiga, a la millor el senyor Navarro pot aportar aquesta dada, però, jo no conec
en cap cas, en que cap pare hagi protestat perquè es commemori la mort de Gandhi, pels valors
que va aportar, no se celebra la independència a l'Índia a les escoles, eh, se celebra els valors va
aportar Gandhi.
¿On vull anar a parar amb això? A part, evidentment, de posar de relleu l'absoluta incongruència
argumental que es fa servir per tal d'intentar posar en evidència l'escola catalana.
Volia anar a parar en què el llaç groc, en aquest cas, hi ha molts professors que són
independentistes, jo, tot el temps que vaig ser professor vaig ser independentista, eren dos coses
que eren simultànies; jo era independentista i professor, ara, mai a la vida vaig, ni tan sols
insinuar, en els meus alumnes i poden pregunta'ls-hi als centenars que vaig tenir a la meva aula,
que havien de compartir la ideologia que jo en aquell moment professava; hi posaria la mà al foc,
no pels meus companys de l'escola on jo treballava, sinó per tots els que hi havien en totes les
escoles del país, perquè sobretot, el que són, són grans professionals; però, sobretot, sobretot, el
llaç groc, torno amb això, el llaç groc no és un emblema de l'independentisme, això és el que es
vol explicar; però el llaç groc no és un emblema de l'independentisme, és un emblema de la
defensa dels drets civils i democràtics, i és una defensa de que no existeixin presos polítics, és a
dir, presos que estiguin a la presó per ser d'una o d'una altra determinada ideologia, i s'ha intentat
tragi-versar.
I jo, la pregunta que em faig és: ¿Com pot ser que moltes vegades, no sempre, però moltes
vegades, l'independentisme es quedi sol defensant el llaç groc, és a dir, els drets civils i polítics i,
és a dir, la llibertat de totes d'aquelles persones que siguin preses polítiques?
Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades pel grup socialista:
Senyor Terrades: El grup socialista ha donat suport en aquesta Moció perquè a vegades creiem
que la defensa de l'educació, no és una arma és una eina fonamental per la construcció d'una

societat que sigui plenament democràtica i, que a més a més, sigui socialment cohesionada; per
això hem donat suport en aquesta la Moció.
També perquè creiem, fermament, amb la voluntat de no alimentar el conflicte ni polititzar l'escola.
Creiem que s'ha de preservar l'escola del conflicte polític i volem expressar i rebutgen, eh, des
d'aquest punt de vista, la instrumentalització política de l'educació, que des d'algunes formacions
polítiques, creiem, que s'està intentant fer.
Creiem que les famílies, de totes maneres, tenen dret a demanar si creuen que han estat
vulnerats els seus drets i que s'aclareixin aquests fets, ara, això s'ha de fer, des del nostre punt de
vista, des de les pròpies eines que l'administració educativa té i, per tant, des d'aquest punt de
vista reiterem el suport i la confiança en els professionals i en els docents del nostre país.
També volem manifestar en aquest punt que rebutgem l'assenyalament de ningú, siguin
professors o siguin alumnes; i volem també condemnar, fermament, la publicació i difusió en
mitjans públics, com en xarxes socials, de noms i cognoms i fotografies de professionals de
l'educació per part d'alguns càrrecs polítics que ho han fet de manera imprudent i irresponsable i,
que des del nostre punt de vista no contribueix a la solució del conflicte. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Hi ha una Moció, senyora secretària, del Partit Popular, que ha quedat
sobre la taula finalment, com una de Ciutadans i, per tant, passem a les Mocions, hi ha dues,
sobre la Ronda Sud, endavant:

13.3Moció presentada pels grups municipals de Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya-Acció Granollers i Assemblea de la Crida per Granollers - CUP a proposta de
l’entitat veïnal Assemblea Integradora de la Ronda i Sud de Granollers amb els objectius
d’eliminar la contaminació ambiental que genera el trànsit que travessa la Ronda Sud, el
perill d’atropellament permanent que pateixen els vianants en la travessa de les vies Marie
Curie i Ronda Sud i la segregació espacial del sector sud respecte a la resta de la ciutat.

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

Identificació de l’expedient:
Moció presentada pels grups municipals de Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya-Acció
Granollers i Assemblea de la Crida per Granollers - CUP a proposta de l’entitat veïnal Assemblea
Integradora de la Ronda i Sud de Granollers amb els objectius d’eliminar la contaminació
ambiental que genera el trànsit que travessa la Ronda Sud, el perill d’atropellament permanent
que pateixen els vianants en la travessa de les vies Marie Curie i Ronda Sud i la segregació
espacial del sector sud respecte a la resta de la ciutat.

Fets:
El 1995 fou inaugurada una nova via que havia de permetre descongestionar el trànsit de la ciutat
agilitzant la circulació de llevant a Ponent pel sud. Aquesta inauguració fou paral·lela al creixement
urbanístic del sud de la ciutat. Aviat la nova via, la C-352 o Ronda Sud quedà engolida per

l’entramat urbà alhora que any rere any acollia un major nombre de vehicles -pesants o no- que la
travessava sense intenció d’accedir a la ciutat, i es convertí en una anacronia per la convivència
urbana: un focus de contaminació ambiental preocupant i una veritable barrera per la permeabilitat
social al sud i nord de la mateixa. I el volum de trànsit continua en creixement exponencial a dia
d’avui.
A principis del nostre segle un moviment veïnal sensibilitzat amb la insostenibilitat de la situació
que s’estava produint va impulsar una moció municipal que no va adquirir el consens de tots els
grups. Va arribar també al Parlament de Catalunya i tampoc no va reeixir. Alguna cosa no deurien
haver fet bé els representants polítics de la ciutat en les seves pròpies orgàniques territorials. En
conseqüència en els darrers 16 anys no s’hi ha fet cap actuació pal·liativa significativa amb èxit.
Hom hauria d’entonar el mea culpa.
El teixit urbà granollerí va continuar creixent al sud de la ciutat i a dia d’avui la situació és molt
pitjor que fa 16 i 23 anys enrere: Més contaminació, més perillositat pels vianants, més segregació
espacial. I estenent-se el conflicte de la Ronda Sud al Carrer de Marie Curie.
Els éssers humans tendim a associar el progrés amb el pas del temps i amb millores: En el cas
de la Ronda i Sud de Granollers tenim Involució. Alguna cosa concreta, digna i definitiva hem de
fer les ciutadanes, ciutadans i les i els seus representants al respecte.

Atès que la Ronda Sud, com a canal d’entrada d’un desmesurat trànsit de vehicles al sector sud
de la ciutat:
- Concentra una desproporcionada quantitat de trànsit automobilístic i de camions que genera
índexs continus de sorolls i contaminació ambiental molt superiors als recomanats per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que afecten directament la salut dels veïns que
resideixen a les seves rodalies.
- Que l’esmentada situació afecta un col·lectiu especialment sensible als alts índexs de
contaminació ambiental: els infants i joves assistents als centres educatius propers (l’Escola
Mestres Montaña, l’Escola Bressol La Tortuga i l’Institut Celestí Bellera).
- Actua com a veritable barrera per les comunicacions a peu fluïdes entre el barri de Can Bassa i
la resta de la ciutat, afectant seriosament des de fa molts anys els potencials de
desenvolupament, articulació i dinamització social i comercial de la zona.
- És una via on existeixen pocs passos de vianants i molt allunyats entre ells. La conseqüència és
que molts vianants, especialment joves, però també adults i persones majors amb el carro de la
compra la creuen per espais no habilitats amb els conseqüent perill d’atropellament.
- És una via on la programació del sistema de semàfors prioritza desmesuradament el trànsit rodat
sobre els transeünts.
- Dificulta l’accés natural del desplaçament de vianants cap a l’Escola Mestres Montaña, l’Escola
Bressol La Tortuga i l’Institut Celestí Bellera. Aquest es veu greument alterat pel volum de
circulació motoritzada que suporta l’esmentada Ronda Sud, la preferència dels temps dels
semàfors en favor dels cotxes i per l’incivisme de molts conductors en relació al respecte dels
passos de vianants, amb atropellaments tant d’infants com d’adults inclosos. Aquest problema és
extensiu al Carrer Marie Curie, de competència íntegra municipal: un gran nombre de vehicles fan
ús d’aquest carrer i l’Esteve Terrades per fer drecera i evitar els col·lapses regulars de la Ronda

Sud. Tot i les actuacions dissuasòries municipals que s’hi han realitzat, gran part d’aquests
vehicles no respecta la prioritat dels vianants en els passos de zebra no semaforitzats (essent una
via especialment sensible a la seva permeabilitat per escolars).
- Suporta la circulació d’una sobresaturació de vehicles i transports que la utilitzen com a
travessera i drecera, evitant així el pagament del peatge de l’Autopista AP-7 al seu pas per La
Roca del Vallès, ús que no farien en cas que aquesta fos gratuïta; i amb l’afegit que l’autopista AP7 és una via sobradament amortitzada per l’empresa concessionària.
Considerant que vint-i-tres anys després de la seva inauguració la Ronda Sud és sobresaturada i
esdevé un veritable problema per l’articulació, integració natural del barri de Can Bassa amb la
resta de la ciutat i per la salut del veïns. Un veritable cas de segregació espacial urbana.

Des dels grups municipals de Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya-Acció Granollers i
Assemblea de la Crida per Granollers - CUP a proposta de l’entitat Assemblea Integradora de la
Ronda i Sud de Granollers proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents
acords:
1. Adquirir el compromís i realitzar les actuacions necessàries per impulsar en els nostres
respectius àmbits territorials d’actuació política i social: Municipal, Comarcal, Provincial, Català,
Estatal i Europeu les següents propostes:
2. Adquirir el compromís i realitzar les actuacions necessàries per eradicar de manera definitiva la
perillositat que suposa la travessa del Carrer Marie Curie pels vianants. Tanmateix donar prioritat
absoluta als vianants sobre els vehicles en els temps dels semàfors a l’esmentada via.
3. Adquirir el compromís i realitzar les actuacions necessàries per demanar a la Generalitat de
Catalunya les competències de gestió integral de l’actual carretera C-352 o Ronda Sud en el seu
traçat urbà.
4. Adquirir el compromís de demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi les actuacions
necessàries per la instal·lació de passos de vianants semaforitzats a la Ronda Sud a l’alçada de
les cruïlles amb els carrers Pla de Baix i Mare de Déu de Montserrat (o Camí Ral) i semaforitzar el
de la cruïlla amb el carrer Lluís Companys.
5. Adquirir el compromís de demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi les actuacions
necessàries per l’establiment de prioritat absoluta dels vianants sobre els vehicles en els temps
dels semàfors a la Ronda Sud.
6. Adquirir el compromís de demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi les actuacions
necessàries pel Soterrament de la Ronda Sud en el seu traçat urbà.
7. Adquirir el compromís de demanar a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat
que realitzin les actuacions necessàries per la supressió dels peatges de l’autopista AP-7 a la
Roca del Vallès.
8. Adquirir el compromís i realitzar les actuacions necessàries per eradicar de manera definitiva la
contaminació acústica i ambiental produïda pel sobre excés de trànsit de vehicles a la zona.
9. Adquirir el compromís i realitzar les actuacions necessàries per abolir la Segregació Espacial
existent entre el sud de la ciutat i la resta del municipi.

10. Adquirir el compromís i realitzar les actuacions necessàries per demanar a l’Administració
competent un estudi sobre la relació entre els nivells de contaminació existents a les zones
adjacents a la Ronda Sud i el seu impacte en la salut de les persones i éssers vius. Tanmateix
adquirir el compromís i realitzar les actuacions necessàries per solucionar la problemàtica existent
en cas que les conclusions de l’estudi ho requereixin.

13.4Moció per a l’adopció de mesures per reduir del trànsit de pas que circula per la ronda
sud (c-352) de granollers i els seus impactes negatius presentada pels grups municipals del
PSC i PDeCAT-Demòcrates i PP
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta amb els vots
favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, del PdeCAT Demòcrates, d’ ERC-AG-AM, de
Ciutadans i del PP i l’abstenció del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA

Identificació de l’expedient
Moció per a l’adopció de mesures per reduir del trànsit de pas que circula per la ronda sud (c-352)
de granollers i els seus impactes negatius presentada pels grups municipals del PSC i PDeCATDemòcrates i PP.
Fets:
El 1995 fou inaugurada una nova via que havia de permetre descongestionar el trànsit de la ciutat
i agilitzar la circulació en sentit de llevant a ponent pel sud del terme municipal de Granollers.
Aquesta inauguració fou paral·lela al creixement urbanístic del sud de la ciutat. Aviat la nova via, la
C-352 o Ronda Sud quedà engolida per l’entramat urbà alhora que any rere any acollia un major
nombre de vehicles -pesants o no- que la travessava, sense intenció d’accedir a la ciutat, i es
convertí en un anacronisme per a la configuració urbana. Una via que per la intensitat de trànsit
que suporta i la proximitat a habitatges té efectes negatius sobre el medi ambient de la zona, pel
que fa a la qualitat de l’aire i a la qualitat acústica, i sobre la permeabilitat urbana en sentit nordsud de la ciutat. Segons l’estudi de fluxos de trànsit que figuren en el PMU de Granollers, durant
els darrers anys s’ha experimentat un creixement notable del trànsit per la Ronda Sud. Una
afectació que s’estén en altres carrers de la zona, com el de Marie Curie.
La Ronda Sud, la C-352, és una infraestructura viària de la Generalitat de Catalunya i en
conseqüència correspon a aquesta institució l’adopció de les mesures que afectin a aquest vial.
Les primeres queixes veïnals sobre les molèsties del trànsit a la Ronda Sud es produïren a l’any
2003. Més recentment, en el Ple de febrer de 2016 s’aprovava una «Moció presentada per reduir
el trànsit de pas per la Ronda Sud», la qual en els acords requeria a la Generalitat de Catalunya
l’adopció de mesures de restricció del trànsit de pas de vehicles pesants, la bonificació per a
vehicles pesants que circulin per la C-33, l’alliberament del peatge de la C-33 al 2021 i la petició al
govern d’Espanya d’aplicació de bonificació en el peatge de l’AP-7 per al transport pesant.
La situació actual de nivell de trànsit que presenta la Ronda Sud, i els problemes col·laterals que
s’han descrit, fan necessari l’adopció de mesures per dotar aquesta zona del municipi de
Granollers d’una millor qualitat ambiental i urbana que vagi en la línia de transformar un espai de
pas de trànsit interurbà de molta intensitat cap una via més pacificada que formi part de la trama
urbana i que deixi de ser una barrera per convertir-se en un connector per a vianants per a la gent
que viu i transita a les àrees residencials i d’activitat econòmica properes a la Ronda Sud. Les

ciutadanes i els ciutadans, i els grups municipals del consistori reclamem de la Generalitat
mesures efectives.
Atès que la Ronda Sud és un vial que suporta un trànsit molt intens de vehicles, majoritàriament
de pas, i que segons el PMU de Granollers és de les vies que té una IMD més alta i que ha
experimentat un creixement més elevat en els darrers anys:
- Aquest fet genera un continuat elevat índex de soroll, segons posa de manifest la pròpia
Generalitat de Catalunya en el seu estudi de zonificació acústica. Per altra banda, l’estació de
control de la qualitat de l’aire de l’aire situada al carrer Francesc Macià pot arribar a enregistrar
superacions en el nombre de dies l’any que segons la normativa vigent no es pot superar la
mitjana de 50 mg/m3 en partícules PM-10. La contaminació ambiental, com demostren estudis
científics, té efectes sobre la salut de les persones, especialment entre els col·lectius més
vulnerables i incideix en les persones més exposades als focus.
- L’actual configuració de la Ronda Sud condiciona que les comunicacions a peu no sigui fluïdes,
fent en aquest sentit un efecte barrera entre la zona residencial situada al nord i al sud de la
ronda, fet que condiciona negativament l’articulació de la zona de Tres Torres i de Pla de Baix.
- És una via on existeixen pocs passos de vianants i molt allunyats entre ells i que dificulten la
mobilitat a peu i a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat visual que disminueixen la
seguretat.
- És una via on la programació del sistema de semàfors prioritza el trànsit rodat sobre els
transeünts.
- L’elevat volum de circulació motoritzada que suporta la Ronda Sud i l’incivisme d’alguns
conductors que no respecten els passos de vianants dificulta l’itinerari a peu cap als centres
escolars situats al sud de la ronda (escola Mestres Montaña, escola Bressol La Tortuga i institut
Celestí Bellera).
Aquest problema és extensiu al Carrer Marie Curie, de competència íntegra municipal: un gran
nombre de vehicles fan ús d’aquest carrer i l’Esteve Terrades per fer drecera i evitar els col·lapses
regulars de la Ronda Sud. Tot i les actuacions dissuasives municipals que s’hi han realitzat, gran
part d’aquests vehicles no respecta la prioritat dels vianants en els passos de zebra no
semaforitzats (essent una via especialment sensible a la seva permeabilitat per escolars).
- Suporta la circulació d’una sobresaturació de vehicles i transports que la utilitzen com a
travessera i drecera, evitant així el pagament del peatge de l’Autopista AP-7 al seu pas per la
Roca del Vallès, ús que no farien en cas que aquesta fos gratuïta; i amb l’afegit que l’autopista AP7 és una via sobradament amortitzada per l’empresa concessionària.
Considerant que vint-i-tres anys després de la seva inauguració la Ronda Sud es troba
sobresaturada i esdevé un veritable problema per l’articulació i integració natural del barri de Can
Bassa i de Pla de Baix amb la resta de la ciutat i aquesta intensitat de trànsit té efectes sobre la
salut de les persones que viuen a l’entorn de la ronda.
Des dels grups municipals de PDeCAT-Demòcrates, Partit Popular i del Partit dels Socialistes
de Catalunya es proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents acords:
1. Sol·licitar a la Direcció General d’Infraestructures del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya un estudi sobre la caracterització del trànsit a la Ronda Sud.

2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi les actuacions necessàries per la instal·lació
de passos de vianants semaforitzats a la Ronda Sud a l’alçada de les cruïlles amb els carrers Pla
de Baix i Mare de Déu de Montserrat i semaforitzar el de la cruïlla amb el carrer Lluís Companys.
3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que es doni més temps de pas al vianant en el pas
semaforitzat amb polsador d’Esteve Terrades i, si és possible, escurçar el cicle semafòric a l’hora
d’activar el pas de vianants.
4. Implantar mesures que afavoreixin la seguretat dels vianants a l’hora de creuar el carrer Marie
Curie i donar el màxim de temps possible en els semàfors instant al Govern de la Generalitat
perquè al més aviat possible faci efectives les mesures d’instal.lació de passos de vianants
semaforitzats, d’acord amb el Pla Estratègic de seguretat viària de Catalunya (2014-2020) per tal
de garantir l’objectiu principal de l’esmentat Pla que és la reducció de l’accidentabilitat i el nombre
de víctimes en accident de trànsit.
Que el Govern de la Generalitat basant-nos en el Pla estratègic de Seguretat Viària de Catalunya
(PESV) 2014-2020 , faci efectives aquestes mesures d’instal·lació de passos de vianants
semaforitzats, el més aviat possible, per tal de garantir l’objectiu principal d’aquest pla que és la
reducció d’accidentabilitat i nombre de victimes en accidents de trànsit al territori.

5. Estudiar les conseqüències econòmiques, funcionals i ambientals del soterrament de la Ronda
Sud en el tram urbà.
6. Sol·licitar a la Direcció General d’Infraestructures del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya estudiar alternatives de desviament del trànsit de pas per altres vies i
especialment dels camions d’alt tonatge i de mercaderies perilloses per evitar que circulin pel tram
central de la Ronda Sud.
7. Demanar a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat que realitzin les actuacions
necessàries per la supressió dels peatges de l’autopista AP-7 a la Roca del Vallès.
8. Sol·licitar a la Direcció General d’Infraestructures del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, titular de la Ronda Sud (C-352), proposar instruments de col·laboració
per establir i finançar mesures per minimitzar l’impacte en la qualitat ambiental (acústica i
atmosfèrica) sobre les noves construccions i les existents a la zona de la Ronda Sud amb
l’objectiu de complir amb la normativa vigent.
9. Demanar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat, administració competent, que en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers,
elabori un estudi sobre la relació entre els nivells de contaminació existents a les zones adjacents
a la Ronda Sud i el seu impacte en la salut de les persones i éssers vius i proposar mesures a
adoptar, en cas que les conclusions de l’estudi ho requereixin.
10. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya l’ús d’asfalt sonoreductor en el tram central de la Ronda Sud en les
operacions de manteniment del paviment asfàltic per contribuir a la reducció de la contaminació
acústica i l’adopció de mesures per controlar l’excés de velocitat.
11. Adquirir el compromís d’impulsar davant les institucions aquelles actuacions necessàries per
assolir els objectius proposats.
12. Demanar als diferents grups polítics, entitats, la ciutadania granollerina i a les diferents
plataformes reivindicatives , un pacte de ciutat sobre el problema de la Ronda Sud, per tal que

entre tots de forma conjunta busquem solucions reals, viables i realitzables, ja que es una qüestió
que afecta a tots els ciutadans de Granollers i demana del màxim consens i acords en conjunt .

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí, òbviament, hi ha demanades intervencions. Partit Popular, ¿vol
intervenir? Endavant, senyor Moya, té la paraula:
Senyor Moya: Gracias alcalde. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, nosotros, simplemente,
muy rápido, para explicar el sentido del posicionamiento. Nos hemos abstenido en la Moción que
presenta la Plataforma de la Ronda Sud i hemos votado a favor la que viene pactada i,
precisamente, el sentido del voto, era ese, el poder pactar y a llegar acuerdos, ya que creemos
que es un tema, hay un problema que afecta no sólo a la Ronda Sud, sinó a toda la ciudad de
Granollers, y si trabajamos entre todos, creemos que el problema será más viable que se pueda
solucionar; y es por esto que nosotros nos hemos abstenido en la que no podemos hacer
aportaciones y, si en esta, que hemos podido colaborar de forma activa para llegar a acuerdos en
esta Moción.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, el senyor Navarro té la paraula:
Senyor Navarro: Bé, jo voldria aclarir, que parlo com a representant, tant del meu grup polític,
Crida per Granollers CUP, en tot cas, formo part d'aquesta assemblea, igual que vaig formar part
de l'Associació de veïns de Tres Torres, que es va mobilitzar l'any 2002.
Bé, ens alegrem des del nostre grup perquè els grups municipals majoritaris, els que anomenem
l'associo-vergència, estan implicats en buscar solucions per al problema de la Ronda Sud.
Ens n'alegrem però voldria fer un recordatori. Alguns dels que estem aquí, el senyor Galan,
l'Araceli, jo mateix vam participar en les mobilitzacions de l'any de 2002, i tenim una cosa que es
diu hemeroteca.
A l'hemeroteca podem veure articles, de l'any de 2002, 2003 que parlen de Rondes, de
contradiccions. Que parlen de les Rondes de Granollers i el sentit comú. Que parlen dels embolics
de la senyora Esplugas, aquest és bo, eh, l'estudi de viabilitat per soterrar la Ronda Sud estarà
llest a la tardor, ho diu el 9 nou en data u de novembre el dos mil tres, no diu quina tardor. "Tres
mociones i tres debates, com avui. Diu: "La decepción de los vecinos de Tres Torres, presentes en
la sala, al no conseguir el voto favorable de CIU, se hizo evidente". I, per últim, hi ha un altre, que
em deixaran llegir una miqueta, que diu: "La associación de vecinos de Tres Torres entrega las
firmas por el cubrimiento de la Ronda Sud», i diu: L'Associació de veïns, diu: "No queremos, que
este tema se convierta en una canción más de la versión parlamentaria del duo "Pimpinela". "Con
declaraciones y contradeclaraciones, acusaciones cruzadas y descalificaciones. "No nos sirven
buenas intenciones, si nó hechos efectivos" Els hi recordo, eh, 2002. "Un día antes de la entrega
de las firmas, los representantes de la asociación de vecinos", crec que estava el senyor Galan i jo
mateix, "se reunieron en el despacho de alcaldia con los miembros del equipo de gobierno,
Pujadas, Balcells, Terrades, Mayoral i Camps", -No sé si s'enrecorden vostès-, "La posición
manifestada por los políticos es que están a favor de la reivindicación, si bien entienden que
previamente debe hacerse un estudio de viabilidad técnica, para ver si la propuesta es possible».
Any 2003 i estem igual a l'any dos mil divuit, senyors i senyores.
Clar, ens trobem ara, doncs, que hi ha una Moció feta des de l'assemblea i que vostès contra
programen. Veiem, això sí, que s'ha aconseguit portar aquest tema, que fa quinze anys que
espera aquest estudi de viabilitat, i espera, doncs, que l'equip de Govern en fes el seguiment
adequat i veient que ara, diuen, que a través d'aquesta Moció, que s'assembla molt a la que vam
aprovar, presentar per nosaltres, a l'any 2016 i la que plantejava l'assemblea, doncs, té molts
punts en comú.
Per tant, no em centraré tant en el que diuen vostès, per nosaltres són obvietats, i torno, hem
parlat molt d'això, en el PMUS, en el tema del soroll, torno, en el debat específic sobre la Ronda,
ara bé, com deia el cantant: No era això companys, no era això.
Si per vostès fer polítiques es contra programar a una associació o a una assemblea que porta el
debat públic aquí, votant en contra, que és totalment legítim, però fent una Moció en el mateix Ple,
nosaltres creiem que aquí hi ha qüestions que ens hauríem de plantejar.

Nosaltres som gent de paraula i ens vam presentar a l'Ajuntament per fer un altre forma de fer
política, i és el que intentem. Ens vam comprometre en l'assemblea, vam fer el nostre debat
respecte als punts que ells defensaven, i per això hem votat a favor, però, en tot cas, no podem
votar a favor d'aquesta manera de fer política que han fet, el trio de la Ronda Sud i el grup de
Convergència i Unió amb l'aquiescència del PP.
Per tant, creiem que cal posar deures a tothom i que si vostès creuen que és un tema tan urgent,
doncs, que des dels àmbits des dels quals poden intervenir, doncs, ho facin.
Per tant, reclamem a Ciutadans i al PP, que s'han oblidat en aquesta ocasió, que quan aprovin els
propers pressupostos generals de l'estat, que no sé si ho faran, doncs, incorporin subvencions per
tal, doncs, que es pugui donar un cop de mà en el possible soterrament de la Ronda. També els hi
volem recordar, que és l'autopista de peatge, competència del Govern de l'estat i, per tant, sobre
aquest tema vostès tenen molt a dir, ho dic perquè van aprovar els pressupostos conjuntament.
El PDeCAT i Esquerra Republicana també els hi volem posar deures. Tan bon punt el triumvirat del
155 ens permeti fer Govern doncs haurien d'aconseguir que això fos una prioritat, que el tema de
la Ronda Sud no passi com a l'any 2002, senyors i senyores, que ens ho prenguem seriosament,
perquè sinó ¿què estem fent aquí? ¿com poden pretendre que ens creguin els veïns i les veïnes
després del que acabo de llegir? Poden fer les interpretacions que vulguin, però alguns de vostès
estaven en aquell moment i el que van fer va ser "ningunejar", en aquell cas, a l'associació de
veïns de Tres Torres, que érem els que estàvem allà.
Per tant, no vulguin matar un col·lectiu, que el que fa és defensar una ciutat millor i posin-se les
piles.
El triumvirat de la Ronda, els regidors i regidores del PSC, no s'escudin en el fet que la Ronda és
un tema de la Generalitat, no s'escudin, això ho hem parlat amb altres temes, sembla ser que el
que no ens pertoca com a competència municipal no forma part del debat, han de pressionar tot el
possible, de fet, és el que ens van prometre, no se si es recorda el senyor Galan, en aquestes
reunions a les quals parlàvem, de la qual cosa, evidentment, ja no se'n recorden, però
l'hemeroteca ens fan recordar-nos- en.
També els hi voldria reclamar, en aquest cas, en el senyor Camps que formava part d'aquest
triumvirat, que van presentar unes al·legacions en el Pla mobilitat, doncs, que mirin d'incorporar al
màxim i de fer el debat sobre tot això.
I sobretot, puc parlar ara com a membre d'aquesta assemblea per la integració de la Ronda,
nosaltres seguirem, si amb la Moció, amb la contra programació vostès pretenien desfer aquest
moviment, jo crec que s'han equivocat, els hi demanaria més modèstia, i els hi voldria fer una
sèrie de preguntes que m'agradaria que responguessin: ¿Què han fet vostès de les promeses
que ens van fer a l'any 2002?. ¿Què han fet des d'aleshores per millorar els problemes de la
Ronda Sud? Aquesta me la pot respondre vostè, senyor Camps. ¿Com és que en aquest Ple
presenten una Moció semblant a la del veïna?t. ¿Com és que des del grup de demòcrates no s'ha
insistit aquests anys de Govern convergent en la millora de la Ronda, que era una millora per a la
ciutat. Tots plegats ens haurien de respondre aquestes preguntes.
I, per acabar, donat que veiem que hi ha aquesta preocupació que han manifestat en aquesta
"alter" Moció, doncs, els hi proposem un Ple monogràfic sobre això, parlem-ne, fem un debat
profund mirem-ho tot i fem participar la ciutadania però com cal, no tapant-los amb una Moció de
la majoria. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Perdó, perdoni, perdoni, perdoni, senyor, perdoni, estem en una sessió
plenària i vostè no pot fer ús de la paraula, sap greu, però s'ha de respectar les opinions de
tothom.¿D'acord?
En tot cas, només comentar que, evidentment, era una intervenció per posicionar el vot en una
Moció i, òbviament, com haurà observat, he administrat el temps amb generositat, li faig notar.
Per part de Ciutadans?
Senyor Carmany: Bé, bona nit. Bé, nosaltres, molt breument, nosaltres des del primer moment ens
vam posar a disposició de l'assemblea veïnal i també des del primer moment els hi vam donar
suport amb aquesta Moció. Cert és, que nosaltres ens hagués agradat que se'ns permetés els
grups polítics, doncs, intentar junt amb l'assemblea veïnal, fer una Moció conjunta i, és per això
també, que donem suport a la presentada pel PSC, Partit Popular i PDeCAT i esperem que
d'aquestes dues Mocions i esperem que puguem, diguem, parlar entre tots, aconseguir parlar

entre tots i treure d'aquí conclusions i poder, doncs, solucionar, ràpidament, el problema de la
Ronda Sud que, evidentment, és un problema, que és greu i històric, eh, Gràcies.
Alcalde: Moltes Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, la senyora Maynou, té la paraula,
endavant:
Senyora Maynou: Gràcies. Jo intentaré explicar una mica, no sé si breument ho aconseguiré, la
nostra posició, perquè, de fet, avui ens trobem en una situació curiosa i, per part nostra no
desitjada, ja ho han comentat, també, els companys i ho hem fet públic, que no era desitjada,
respecte a una doble Moció relativa a la Ronda Sud.
Des de l'entitat veïnal constituïda en l'assemblea es va presentar una primera Moció, que se'ns va
donar a conèixer tots els grups municipals amb la voluntat de que hi donéssim suport, i de fet, tres
grups municipals així ho vam fer, malgrat que, a petició, doncs, de l'assemblea no es podien fer
esmenes vam acceptar o vam donar suport a la seva Moció que ells havien fet.
Des d'Esquerra-Acció Granollers vam tenir clar que ens calia, que cal donar suport a les Mocions
presentades des de la coherència i que es plantegen amb la voluntat de millorar la nostra ciutat,
en aquest cas, doncs de reduir la contaminació, trencar amb la segregació Nord-Sud que pugui
existir, i la veritat és donar resposta a una situació veïnal que fa temps que cueja.
És cert que en alguns plantejaments que es proposa a la Moció de la plataforma són complicats
d'assumir. El fet del soterrament en si de la Ronda, és evident que és difícil, que és costós, però
més enllà d'aquest punt, nosaltres creiem que és important acompanyar els veïns a la seva
reivindicació i, per tant, nosaltres, el que plantejàvem i el que voldríem, és que fos una
reivindicació de ciutat, i com a tal entenem.
Envers aquesta Moció, ara en parlàvem, des de la Plataforma que com deia, des de la Plataforma
ens demanàvem que recolzéssim en la seva totalitat, sense poder-hi fer esmenes, doncs ha
presentat una segona Moció, a proposta de diversos grups municipals.
Segona Moció que nosaltres també hem recolzat, si ha de servir tot això, perquè realment es tiri
endavant la capacitat, doncs, de parlar, de negociar i de plantejar instàncies superiors, la
Generalitat ja ha estat aquí, jo crec que és molt important implicar aquestes administracions en
que cal millorar la Ronda, que ens cal escoltar els veïns i, sobretot, que cal fer que aquesta via
sigui un espai el més pacificat possible i que cal començar a fer-ho ja.
De fet, nosaltres, el nostre grup el que havia plantejat és que es posposessin les dues Mocions
amb la voluntat d'arribar a una Moció conjunta, d'arribar a una Moció consensuada entre els grups
municipals i l'assemblea i, per això, demanàvem, doncs, de presentar-la el mes de juny per tenir
temps de parlar-ne, de consensuar continguts i de plantejar sobretot les estratègies a seguir; i
podem, potser, fins i tot aconseguir el que abans hem aconseguit amb la sentència de la manada,
per què no una declaració institucional com a ciutat, més enllà dels grups polítics.
Però bé, això no ha estat possible, malauradament, però nosaltres ens mantenim ferms a la
creença de que realment ens cal una acció conjunta de ciutat i, per tant, recolzarem la Moció que
ha prosperat, la recolzem, igual que recolzàvem l'altra i, més que recolzar-la; el que sí que ens
comprometem és a fer-ne el seguiment pertinent a través de les comissions informatives, de les
trobades i, el que demanarem és que, un cop s'ha aprovat aquesta Moció, doncs, que realment es
treballi i es vetlli pel seguiment de la Moció i per arribar a coses concretes, que no ens trobem que
estiguem repetint d'aquí quinze anys que vam aprovar una Moció. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, el senyor Àlex Sastre té la paraula:
Senyor Sastre: Moltes gràcies, alcalde. Bé, en tot cas, jo li demanaré, també, que utilitzi amb
generositat el temps, perquè hi han moltes coses que crec que s'han de dir per aclarir el
posicionament sobre aquestes mocions.
S'ha de dir que aquesta Moció que en aquest cas ha presentat el nostre grup conjuntament, en
aquest cas, amb el grup que conforma el Govern i que també s'hi va afegir el Partit Popular, ha
sigut una Moció utilitzant les bases de la Moció, evidentment, que van presentar els veïns de la
Plataforma veïnal.
Cal dir, per fer una mica, una perspectiva, com a mínim d'on ve el posicionament d'aquest grup,
d'aquest que presideixo jo, després li parlaré dels grups que han precedit anteriorment i, buscarem
i depurarem responsabilitats si fa falta, senyor Navarro.

Nosaltres, des del primer moment en que apareix aquesta assemblea de veïns, és veritat que ens
hem posat a disposició seva, per parlar, per fer-nos avinents a la seva problemàtica, una
problemàtica que d'altra banda, es coneix i és compartida, és a dir, tothom comparteix la diagnosi
del que està passant a la Ronda Sud, és a dir, jo crec que qui no ho comparteixi, doncs,
evidentment, està negant directament una realitat. Cal dir que això no ha estat possible, aquest
diàleg sí que és veritat que s'ha parlat, com a mínim jo he parlat amb alguns veïns de la Ronda
Sud, no sé si són exactament els de l'Assemblea, però amb veïns de la Ronda Sud. Un dia, de fet,
fins i tot, jo, personalment vaig anar a visitar un dels talls que es fan la Ronda Sud periòdicament,
en protesta per la situació que hi ha allà, i vaig també parlar amb alguns d'aquests veïns .
Fa un mes i mig, mes i mig, avui he buscat a l'hemeroteca, jo també busco a l'hemeroteca. Fa un
mes i mig, aquest grup, aquest, va fer una proposta que és: El problema de la Ronda Sud, com
d'altres problemàtiques que hi ha a Granollers, eh, però el problema de la Ronda Sud, creiem que
s'ha de resoldre a través d'un pacte de ciutat. Un pacte de ciutat ¿Què és un pacte ciutat? Perquè
sona molt bé, però, és un consens majoritari perquè si no, no és un pacte de ciutat, és un
consens majoritari, real i, al meu entendre o com a mínim en el meu cap s'entén d'aquesta
manera, acordat amb els veïns i, subratllo, aquesta frase, no la nego.
Dir que aquest grup, també, podria fer electoralisme, aquest grup, jo també ho he dit en alguns
dels veïns de la Ronda Sud, podria simplement votar que sí a la Moció que s'ha presentat des dels
veïns. Escolti'm, i no passaria res, es diu que sí i, ja està; però al nostre entendre, això, avui no
ens costaria res, però a l'endemà sí que ens costaria, ens costaria assumir compromisos, alguns
dels quals estan especificats en aquesta Moció, un en concret, que no estem segurs, no dic que
no el faríem, dic que no estem segurs de poder-lo complir el dia de demà.
Deia: A la Ronda Sud hi ha una problemàtica, no la neguem, s'ha de resoldre, és evident, s'ha de
resoldre per part de dues administracions, bàsicament, bé, una tercera també, que és l'Estat, amb
la supressió del peatge de l'AP-7, que és una de les solucions que portaria i que ja recordo que fa
un quants o un parell d'anys o un any, no recordo exactament quan, això, també tirem
d'hemeroteca es va proposar en aquest consistori i va ser aprovat.
Jo desgrano molt ràpidament quines són les propostes que són a la Moció que presentem, que ha
estat aprovada, en la qual es demana:
Un estudi sobre la caracterització del trànsit a la Ronda Sud. Es demana les actuacions
necessàries per instal·lar passos de vianants semaforitzats a l'alçada de les cruïlles del Pla de
Baix i Mare de Déu de Montserrat i semaforitzar el de Lluís Companys. Donar més temps amb el
polsador a Esteve Terrades i escurçar el cicle semafòric. Implantar mesures per afavorir la
seguretat dels vianants a l'hora de creuar Marie Curie, que aquest és un dels carrers que, en
aquest cas, és responsabilitat de l'Ajuntament.
Veig el soterrament, l'abordaré més tard.
Estudiar alternatives del desviament del trànsit de pas, que creiem que és, bàsicament, el
problema que tenim, especialment, els camions d'alt tonatge i de mercaderies perilloses, per evitar
que circulin pel tram central de la Ronda Sud. Demanar la supressió dels peatges de l'autopista
AP-7. Proposar instruments de col·laboració i finançar mesures per minimitzar l'impacte acústic i
atmosfèric. Un estudi entre els nivells de contaminació existents entre les zones adjacents a la
Ronda Sud i el seu impacte en la salut de les persones. Ús d'asfalt sonor reductor en el tram
central de la Ronda Sud i, evidentment, adquirir el compromís respecte aquestes propostes o per
aquestes actuacions concretes.
Això no em sembla menor, no em sembla un brindis al sol,ni em sembla, perquè, a més això són
accions concretes que es poden seguir a partir del dia d'avui i, si no es fan, doncs, nosaltres
serem els primers que aquí i allà on estiguem representats demanarem que es compleixin.
Deia, per això, que era important que fossin compromisos que es poden complir, perquè, a
vegades els polítics se'ns demanen coses i, és totalment legítim i, se'ns ha d'exigir moltes coses,
però el que no se'ns pot demanar, són dos coses que, entre elles, a la vegada, són incompatibles.
Que és, per una banda, que assumim tots els compromisos encara que pensem que aquests
compromisos potser no es podran complir. I, dos, que després se'ns demani que complim tots els
compromisos, perquè clar, llavors tindrem un problema nosaltres, que és que estarem assolint
compromisos que després no podem complir i tindrem un problema tots, que serà que,
evidentment, criticareu amb tota la raó del món.
Sobre el soterrament, què demanem sobre això. Demanem en aquest punt, literalment:

Estudiar les conseqüències econòmiques, funcionals i ambientals del soterrament de la Ronda
Sud al tram urbà, per què, perquè no estem segurs, no dic que no ho sigui, no estem segurs que
el soterrament de la Ronda Sud sigui viable
econòmicament, no estem segurs, i si no es
viable econòmicament no es podrà fer. No estem segurs de que sigui viable tècnicament, i si no és
viable tècnicament, no es podrà fer, i no estem segurs de que sigui viable ambientalment, és a dir,
de que sigui la solució a tots els problemes de la Ronda Sud. És un dubte, no és una afirmació, és
un dubte i crec que és legítim que aquells que ens comprometem a coses demanem resoldre
aquest dubte abans d'assolir aquests compromisos, per això a la Moció, posa el que posa.
Clar hi ha dues Mocions, ¿per què? No hem pogut arribar a un acord. Nosaltres vam presentar
unes esmenes, les vam fer arribar a l'Associació de veïns, se'ns va dir, correctament,
legítimament, eh, que no es podien debatre aquestes perquè seria faltar al respecte als grups que
havien donat suport a la Moció, tal qual estava; però, l'evidència és, que una Moció ha generat set
vots a favor i l'altra vint-i-tres sobre un Ple de vint-i-cinc, per tant, em sembla evident el consens i
el pacte de ciutat sobre on pivot.
I dit això, i se'ns parlava de l'hemeroteca i, amb això acabaré, a mi també m'agradaria que
miréssim hemeroteca en l'altre sentit i, que miréssim, jo no dic que no hi hagués problemàtica,
però quan mirem hemeroteca també podríem mirar quines eren les dades, en aquest cas, de pas
de vehicles per la Ronda Sud, al 2002, que jo no dic que no hi hagués problemàtica, però que
segur que no era la problemàtica de la magnitud d'avui en dia.
I l’altra pregunta, i aquesta li faig molt des de l'àmbit personal, senyor Navarro. Jo, el 2002, tenia
divuit anys, que els acabava de fer feia poc. A partir de quan hem d'assumir responsabilitats als
polítics actuals per errors, que no dic que no n'hi hagués, eh, dels nostres anteriors partits, que
segurament n'hi ha hagut, en el moment de dissenyar la Ronda Sud i, no els nego, però, la meva
pregunta és: ¿Fins on haig d'assumir errors, jo, personalment? Puc reclamar-li responsabilitats a
Esquerra Republicana per decisions del Govern republicà als anys trenta, no ho sé; és a dir,
hauríem un dia, perquè l'hemeroteca ja fa dies que dura, hauríem un dia de fixar, jo no tinc cap
problema en anar de genolls i purgar totes les culpes, encara que no sigui meves sobre aquelles
males actuacions que s'hagi fet, en concret, sobre la Ronda Sud, però, un dia m'agradaria que
m'aclarissin fins a quin límit, jo, personalment i aquells que avui m'acompanyen en el meu grup
municipal, hem d'assumir responsabilitats per coses i decisions que nosaltres no hem pres
directament. Moltes gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Pel grup socialista, el senyor Terrades. Bé, senyor Sastre, he estat
generós, eh, pel temps.
Senyor Sastre: Gràcies alcalde.
Senyor Terrades: Seré la posició del grup municipal socialista, que és veritat que ha subscrit una
Moció diferent de la que havia presentat la Plataforma perquè hi havien dues qüestions que ens
separava respecte a les posicions de la Plataforma, que defensa el soterrament de la Ronda Sud.
No parlaré dels punts de la Moció perquè alguns dels altres intervinents ja ho han fet i, per tant,
intentaré que la meva intervenció sigui el més breu possible.
La voluntat del grup socialista, l'expresso en públic, l'hem expressat a la Junta de Portaveus, no
d'avui, sinó també de dies anteriors, també a la Comissió Informativa de l'Àrea Territorial, era
treballar per una Moció que pogués comptar amb el suport dels sis grups municipals i la
Plataforma veïnal. Ara, se'ns va dir que en el text inicial, del text que havia acordat aquesta
Plataforma veïnal, no es podia presentar cap esmena ni cap modificació i, per tant, no fer
aportacions i, jo, reclamo aquí, el dret del grup municipal socialista a presentar les seves Mocions
si no coincideixen exactament amb les que proposa un altre grup municipal o una entitat, cívica o
social, només faltaria que no ho poguéssim fer.
Estàvem disposats a deixar la Moció, no només el grup socialista, sinó el grup del PDeCAT i del
Partit Popular, em sembla que també, sol·licitud d'Esquerra Republicana, la Moció que, finalment,
ha tingut més suports a canvi de que tothom deixés les seves mocions al damunt de la taula i es
poguessin discutir. Se'ns ha dit que això no era possible i, per tant, hem mantingut la Moció que
havíem redactat, el PdeCAT, el grup Popular i nosaltres.
Bàsicament, ¿on estaven els desacords? Jo crec que es centraven en dos punts, bàsicament,. Un
que era adquirir el compromís, fer totes les accions necessàries per demanar a la Generalitat les

competències de gestió integral de la Ronda en el seu traçat urbà. Això amb la normativa vigent
no és possible i, per tant, això ja s'ha manifestat amb alguna de les trobades que s'han fet amb la
Plataforma veïnal i, per tant, aquest era un punt que nosaltres creiem que l'Ajuntament de
Granollers no podia assumir. Dubto també que la Generalitat hagués fet aquest traspàs, atès
aquesta via de comunicació forma part de la xarxa bàsica i, com que té continuïtat, no es pot fer la
transferència; la transferència es fa, no sé, estic parlant de la carretera, que era l'antiga Nacional
152, quan hi ha vies alternatives i, per tant, aquesta, per la seva funció de via bàsica; aquesta
n'era una.
I l'altra, era el compromís de defensar, sí o sí, el soterrament de la Ronda Sud en la seva traça
urbana, sobretot en el sector que estem parlant. Nosaltres,creiem que abans d'abordar una
qüestió d'aquestes característiques i no estic dient que no pugui ser possible, ha d'haver un pas
previ, que és l'encàrrec al Govern de la Generalitat perquè realitzi un estudi, ja s'ha dit en aquest
sentit, per analitzar la seva viabilitat tècnica, funcional, ambiental i, finalment, econòmica.
Crec que tots el grups municipals saben, em consta, que, no sé si tots els membres de la
Plataforma se'ls hi ha comunicat o no, però, jo crec que això també s'ha comunicat, fa uns tres
mesos, tot i que la legislatura semblava que no començava i, que jo crec que a partir de demà això
es normalitzarà, perquè hi ha un nou Govern, nou consellers nomenats, també s'acaba de explicar
que el Govern central aixecarà el 155, per tant, a partir de demà o demà passat quan els nous
consellers i conselleres prenguin possessió aquest Govern començarà i l'activitat legislativa
també. Hi ha una proposta de resolució presentada pel grup socialista en el Parlament de
Catalunya que, justament, el que fa és encarregar en el Govern de la Generalitat perquè faci
aquest estudi i que després el puguem analitzar i compartir tots.
I, posats a que aquest vespre ens hem posat deures o que alguns ens han posat deures, jo també
en posaré. N'hi posaré a la CUP, que també té representació parlamentària, que fins ara ha donat
suport incondicional al Govern anterior, un suport pressupostari, que és en definitiva la Llei més
important que aprova un Parlament cada any i, vostès no han fallat mai en el President
Puigdemont. No es preocupi, al 2018 tornaran a haver-hi pressupostos, i tinc ganes de veure allò,
els deures que ara li posaré a vostè, li trasllada als seus companys al Parlament. Vull veure si en
el Pressupost del 2018 o potser en el Pressupost del 2018 serà un pèl agosarat, perquè si li
encarreguem a la Conselleria Territori i Sostenibilitat que faci aquest anàlisi, que primer l'haurà de
fer; després d'això s'incorpori en els Pressupostos de la Generalitat i vull què faran vostès, si
donen suport al Govern del President Quim Torra.
Jo estic molt content, perquè avui com que he vist que ja hi ha hagut aquests amplis suports, estic
convençut que quan la Conselleria Territori acabi presentant aquest estudi, si es demostra que,
tècnicament, és viable el soterrament, no tindrem cap problema, amb la Conselleria d'Economia
del país, el senyor Aragonès, recolzi i posi els euros sobre la taula per poder tirar endavant aquest
projecte. Gràcies

Alcalde: En tot cas, només recordar i no entraré en el debat perquè no hi ha debat en aquests
moments, si no explicació d'oposició que, aquest Govern i aquest alcalde, es va entrevistar amb
el senyor Ricard Font a principis d'any, amb una plataforma d'onze punts, que és molt similar a la
que avui hem presentat, amb alguns matisos, però molt similar.
Que aquesta Plataforma va ser explicada, expressada i comentada amb els dirigents o amb les
persones que feien la interlocució amb mi, per part del col·lectiu soterrament de la Ronda, que,
més endavant, també a requeriment nostre del Govern de la ciutat, va haver-hi una reunió amb el
senyor Xavier Flores, de retorn, que és el director general de Mobilitat, de retorn de les nostres
peticions. A petició d'aquest Govern, aquest retorn va ser compartit per part de la Generalitat amb
els veïns i les veïnes, vam compartir una sessió de treball, el dia setze de maig, si la memòria no
em falla, la qual vam assumir tots i totes compromisos, també el Govern de Catalunya i, un
d'aquests compromisos, que té a veure, com seguim fent el seguiment, es concretarà en una altra
reunió amb els veïns i les veïnes de la Ronda, l'Ajuntament de Granollers i el Govern de la
Generalitat, tindrem el vint-i-u de juny, per tant, estem complint fil per randa el trajecte que ens
hem proposat i que vam explicar en una Comissió Informativa i, aquest procés està caminant cap
a on ha d'anar, que és cap a la recerca del treball concret de les solucions concretes i dels
compromisos concrets.

Passem a l'apartat de Precs i Preguntes. Per part del Partit Popular? no? Per Part de la CUP?
Endavant:
Senyor Navarro: No sé si puc fer un aclariment, el que comentava el senyor Sastre, ¿senyor
alcalde?
Senyor Navarro: Li faig arribar, li faig arribar.
Alcalde: Saben perfectament, si em permet, eh, que no estem en un torn de debat i, per tant,
podríem entrar en un torn d’aclariments permanents i això faria inacabable la sessió.
En tot cas, li demano que ho faci en privat i, en tot cas, em quedo també a disposició seva per si
hi ha de fer alguna pregunta o algun suggeriment. Per part de la CUP¿ No? Per part de
Ciutadans¿ Cap? Per part d'Esquerra ¿Cap? Per part del PDeCAT?
Bé, en tot cas, abans de passar al públic, si no els hi sap greu, la senyora Barnusell i la seva nena
ens deixaran i esperem conèixer-la ben aviat.
Quedem a disposició de les persones que ens acompanyen.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 22 hores i
s’estén aquesta acta de la qual dono fe.

