ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Dia : 26 de juny de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS
Josep Mayoral i Antigas
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
Roberto Carmany Valls
Maria Oliver Reche
Eduard Navarro Domenech
Catalina Victory Molné
Francesc Aragón Sánchez

Alcalde/president
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
Regidora
Regidor
Secretària
Interventor

ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Alba Barnusell Ortuño
Jose Maria Moya Losilla
Enrique Meseguer Casas

Tinenta d'alcalde
Regidor
Regidor

EL PUNT NÚMERO 8 ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA.
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Alcalde: Molt bona tarda. Donem inici el Ple ordinari del mes de juny i, en tot cas, en
primer lloc, fer constar que hi ha persones que s'han excusat. El senyor Josep Maria
Moya, per motius laborals no podrà estar present, el mateix que el senyor Enric
Meseguer. L'Alba Barnusell està de baixa per maternitat, com tots saben. I el senyor
Pau Llobet encarna no ha rebut les credencials per incorporar-se. Per tant, serà un
Ple de vint-i-una persones, excepcionalment.
1.
2.
3.
4. 1.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2018 I L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11
DE JUNY DE 2018
5.
L’Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a les actes
de la sessió ordinària i extraordinària del dia 29 de maig de 2018 i de la sessió
extraordinària del dia 11 de juny de 2018, i no havent-hi cap s’aproven 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 CORRESPONENTS ALS DIES 5,
12, 19, I 26 DE JUNY DE 2018

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
4.APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
L'AJUNTAMENT PER DOTACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

DE

Número Expedient: 29/2018/111
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
617.000,00 €, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC AJT 25/2018.
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
adequada.
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 :
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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 25/2018 de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 617.000,00 €,
amb el detall següent:
Moviment
Codi aplicació
ALTA 2018 J3110/16100/60923

Descripció aplicació pressupostària
CANONADA AIGUA POTABLE C. FRANCESC RIBAS

Import
180.000,00 €

ALTA
ALTA

2018 J3210/15330/61932
2018 J4102/32314/63216

VORERA SUD CARRER FRANCESC RIBAS
ADEQUACIO PATI CEIP PEREANTON

325.000,00 €
62.000,00 €

ALTA

2018 J4311/33833/63401

PARC MOBIL CAVALCADA DE REIS
TOTAL DESPESA

50.000,00 €
617.000,00 €

Descripció aplicació pressupostària
CAMP DE FUTBOL DE PALOU

Import
617.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT

617.000,00 €

Moviment
Codi aplicació
BAIXA 2018 J3210/34200/62703

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 tinent d'alcalde de l'àrea econòmica farà una breu
presentació, endavant:

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Molt breu. Vostès saben que havíem demanat un
crèdit per afrontar o per afrontar les obres del nou camp de futbol, a Palau, una part
venia finançada per un crèdit, que ja està concedit. Les obres del nou camp de futbol
es retrasen i, per tant, el que hem cregut convenient és, projectes que ja estaven en
fase executiva i, per tant, en fase de poder-los licitar i que representaven o que
representaran una millora per la ciutat i, en conseqüència pels ciutadans i ciutadanes
de Granollers, hem decidit dotar aquests projectes de crèdit extraordinari per tal que
puguin avançar.
En concret, és una obra molt important en el carrer Francesa Ribas, que té dos
efectes, una de renovació de la canonada d'aigua potable, que no només afectarà els
veïns i veïnes d'aquell entorn, sinó de tot el barri de Granollers Nord, per tal de donar
seguretat de subministrament, perquè com que estem fent és redundar la xarxa de
subministrament d'aigua potable; i l'altra, és millorar la vorera i, per tant, eixamplar la
vorera del sud, del carrer Francesc Ribas. Si baixem de l'hospital seria la que dóna al
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sud, i si pugem, doncs, és la que dóna també al sud. Entre el carrer Girona i la
rotonda de l'hospital, aquesta és una vorera molt utilitzada, no només pels veïns i
veïnes de l'entorn sinó de les persones que van a peu cap a l'hospital de Granollers.
Aquesta és una obra de més de mig milió d'euros i, per tant, hem cregut convenient
abordar-la aquest any 2018.
Després hi ha dues actuacions més: de millora del pati de l'escola Pereanton, per tal
d'evitar alguns dels sorolls que es produeixen en els habitatges de l'entorn; i, també,
una altra qüestió que també ens venia reclamat per l'àrea de cultura, que és millorar el
parc mòbil que es destina a la cavalcada de Reis, sobretot, pel que fa referència als
tractors que o a tota la mobilitat que representa la cavalcada per tal d'adequar també
tots aquests tractors, especificats tècniques que necessitem per una cavalcada
d'aquestes característiques.
Alcalde: Moltes gràcies. Sí que hi ha anunciades intervencions per part de Ciutadans,
endavant, perdó, per part de la CUP, en primer lloc, té la paraula la senyora Oliver,
endavant:
Senyora Oliver: Gràcies. Bon vespre a tothom. Res, és molt breu, eh.
En primer lloc, és per dir, constatar que ens n'alegrem infinit que, de moment, les
obres de construcció d'aquest camp de futbol no prosperin.
En segon lloc, ho hem dit, ho diem avui i ho tornarem a dir, tantes vegades com sigui
necessari, de totes les prioritats que posem damunt de la taula de l'Ajuntament de
Granollers entenem que la construcció d'aquest macro camp de futbol a Palau no és
una prioritat i, entenem, aprofitant l'avinentesa que, a hores d'ara al juliol del dos mil
disset, vam presentar una sèrie d'al·legacions al respecte, adduint, doncs, que la
construcció del futur, esperem que no futur, camp de futbol està en una zona
amenaçada de risc químic, perquè tenim allà el polvorí de l'empresa Evonik, perquè a
més a més, és un espai a preservar, que és l'espai de Palou, i això tot granollerí o
granollerina ho sap i, en qualsevol cas, doncs, això, aprofitar l'avinentesa per recordar
que, efectivament, a banda del silenci, no hem rebut cap altra resposta a aquelles
al·legacions. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans no hi ha intervenció, per part
d'Esquerra Republicana tampoc, per part del PDeCAT? per part del grup socialista?
vol intervenir com a Portaveu o com a ponent, o per les dues coses alhora.
Senyor Terrades: No, com a ponent, més ràpid.
Bé, en tot cas hem canviat el concepte d'estadi de futbol per macro camp de futbol.
Vostè se n'alegra infinit que això s'ajorni.
Nosaltres estem decebuts de que hàgim pogut abordar aquesta obra que és
demanada per un col·lectiu molt important de la ciutat.
En tot cas, si assistissin a les Comissions de l'àrea territorial aquest tema els seria
informat. Se'ls hi va informar en una altre Comissió informativa, a la d'economia,
respecte quin era l'estat de tramitació d'aquesta situació, ai, d'aquest equipament.
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Miri, compleix totes les idoneïtats urbanístiques; compleix totes les normatives
d'afectacions industrials i de mobilitat; i estem pendents d'una resolució administrativa
del Govern de la Generalitat de Catalunya que no acaba d'arribar, i que fa referència,
tal com li vaig explicar a vostè i a tots els regidors de la informativa, un estudi
d'impacte que es limita a les afectacions acústiques que pot tenir aquest equipament,
als impactes lumínics i de biodiversitat. Que no vol dir que el projecte d'aquest
equipament no els contemplés, estan contemplats, i en el moment en que hi hagi el
requeriment administratiu, per part de la Direcció general corresponent, que estem
esperant allò també, no se si amb alegria infinita, com diu vostè, però sí que
demanaríem una mica més de celeritat, doncs, serà contestat adequadament per tal
de que puguem iniciar el glaç més breu possible la licitació d'aquest equipament.
Difícilment serà a l'exercici pressupostari dos mil divuit i, per això, hem utilitzat parts
dels recursos pressupostaris a altres projectes que sí que eren executius i que es
podrien licitar immediatament i que redundant, torno a repetir, en el benefici dels
granollerins i les granollerines. I, no tingui cap mena de dubte que si dins d'aquest
mandat solucionem, espero que així sigui, aquest estudi d'impacte que ens serà
requerit per part de la Generalitat, en el proper exercici, esperem que puguem licitar
aquesta obra que és demandada per molts col·lectius de la ciutat.
Alcalde: Gràcies. No sé si vol intervenir la senyora Oliver, ¿no?
En tot cas, només a efectes de la història, eh, un historiador es llegirà aquesta acta
d'aquí uns anys. Simplement, per fer constar que Evonik no és un polvorí, és una
indústria química que està sotmesa als controls que tenen aquestes indústries.
En tot cas, és el moment de votar.
S'aprova per majoria simple, amb els 12 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP; i les 9 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-Demòcrates, ERCAG-AM, de C’S i de la CpG-CUP-PA.

5. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per
suplement de crèdits.

Número Expedient: 30/2018/111
Fets:
Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de
modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de
474.640,79 €, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC AJT 26/2018.
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.
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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 AJT 26/2018 de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 474.640,79 €,
amb el detall següent:
Moviment

Codi Partida

Descripció aplicació pressupostària

ALTA

2018

J1000/91220/12003

SOUS DEL GRUP C1 SECRETARIA ALCALDIA

Import

ALTA

2018

J1000/91220/12004

SOUS DEL GRUP C2 SECRETARIA ALCALDIA

128,21 €

ALTA

2018

J1000/91220/12006

TRIENNIS SECRETARIA ALCALDIA

155,72 €

302,51 €

ALTA

2018

J1000/91220/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SECRETARIA ALCALDIA

239,90 €

ALTA

2018

J1000/91220/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA ALCALDIA

613,64 €

ALTA

2018

J1000/91220/16000

SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA ALCALDIA

429,21 €

ALTA

2018

J1000/92070/11000

BASIQUES EVENTUAL GRAL. PPEE I COMUNICACIO

224,59 €

ALTA

2018

J1000/92070/11001

COMPLEM. EVENTUAL GRAL. PPEE I COMUNICACIO

588,62 €

ALTA

2018

J1000/92070/12001

SOUS DEL GRUP A2 GRAL. PPEE I COMUNICACIO

197,49 €

ALTA

2018

J1000/92070/12003

SOUS DEL GRUP C1 GRAL. PPEE I COMUNICACIO

151,26 €

ALTA

2018

J1000/92070/12006

TRIENNIS GRAL. PPEE I COMUNICACIO

ALTA

2018

J1000/92070/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ GRAL. PPEE I COMUNICACIO

164,35 €

ALTA

2018

J1000/92070/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. PPEE I COMUNICACIO

315,81 €

ALTA

2018

J1000/92070/16000

SEGURETAT SOCIAL GRAL. PPEE I COMUNICACIO

532,55 €

ALTA

2018

J1000/92201/12000

SOUS DEL GRUP A1 GERENCIA

224,59 €

ALTA

2018

J1000/92201/12006

TRIENNIS GERENCIA

ALTA

2018

J1000/92201/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GERENCIA

ALTA

2018

J1000/92201/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC GERENCIA

778,21 €

ALTA

2018

J1000/92201/16000

SEGURETAT SOCIAL GERENCIA

177,80 €

ALTA

2018

J1120/91230/12003

SOUS DEL GRUP C1 PROTOCOL

151,26 €

ALTA

2018

J1120/91230/12006

TRIENNIS PROTOCOL

37,44 €

ALTA

2018

J1120/91230/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ PROTOCOL

89,39 €

ALTA

2018

J1120/91230/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC PROTOCOL

232,63 €

ALTA

2018

J1120/91230/16000

SEGURETAT SOCIAL PROTOCOL

123,64 €

ALTA

2018

J1130/92050/12000

SOUS DEL GRUP A1 COMUNICACIO INSTITUCIONAL

224,59 €

ALTA

2018

J1130/92050/12001

SOUS DEL GRUP A2 COMUNICACIO INSTITUCIONAL

197,49 €

ALTA

2018

J1130/92050/12003

SOUS DEL GRUP C1 COMUNICACIO INSTITUCIONAL

302,51 €

ALTA

2018

J1130/92050/12004

SOUS DEL GRUP C2 COMUNICACIO INSTITUCIONAL

128,21 €

ALTA

2018

J1130/92050/12006

171,56 €

ALTA

2018

J1130/92050/12100

ALTA

2018

J1130/92050/13100

TRIENNIS COMUNICACIO INSTITUCIONAL
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ COMUNICACIO INSTITUCIONAL
LABORAL TEMPORAL COMUNICACIO INSTITUCIONA

1.076,51 €

ALTA

2018

J1130/92050/16000

SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIO INSTITUCIONAL

1.031,31 €

ALTA

2018

J1130/92052/12003

SOUS DEL GRUP C1 IMPREMTA I DISSENY GRAFIC

96,37 €

72,20 €
170,49 €

428,29 €

151,26 €

ALTA

2018

J1130/92052/12006

TRIENNIS IMPREMTA I DISSENY GRAFIC

ALTA

2018

J1130/92052/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ IMPREMTA I DISSENY GRAFIC

ALTA

2018

J1130/92052/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC IMPREMTA I DISSENY GRAFIC

177,08 €

ALTA

2018

J1130/92052/13100

LABORAL TEMPORAL IMPREMTA I DISSENY GRAFI

401,78 €

39,57 €
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79,76 €

ALTA

2018

J1130/92052/16000

SEGURETAT SOCIAL IMPREMTA I DISSENY GRAFIC

308,37 €

ALTA

2018

J1200/92060/12000

SOUS DEL GRUP A1 SECRETARIA

224,59 €

ALTA

2018

J1200/92060/12003

SOUS DEL GRUP C1 SECRETARIA

302,51 €

ALTA

2018

J1200/92060/12006

TRIENNIS SECRETARIA

201,35 €

ALTA

2018

J1200/92060/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SECRETARIA

381,49 €

ALTA

2018

J1200/92060/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA

ALTA

2018

J1200/92060/16000

SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA

ALTA

2018

J1210/91210/10000

BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN CONSISTORI

ALTA

2018

J1210/91210/11000

BASIQUES EVENTUAL CONSISTORI

764,18 €

ALTA

2018

J1210/91210/11001

COMPLEM. EVENTUAL CONSISTORI

1.187,24 €

ALTA

2018

J1210/91210/12003

SOUS DEL GRUP C1 CONSISTORI

1.073,84 €
460,85 €
6.070,23 €

151,26 €

ALTA

2018

J1210/91210/12006

TRIENNIS CONSISTORI

ALTA

2018

J1210/91210/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ CONSISTORI

ALTA

2018

J1210/91210/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC CONSISTORI

ALTA

2018

J1210/91210/16000

SEGURETAT SOCIAL CONSISTORI

ALTA

2018

J1210/92061/12000

SOUS DEL GRUP A1 ASSESSORIA JURIDICA

449,18 €

ALTA

2018

J1210/92061/12001

SOUS DEL GRUP A2 ASSESSORIA JURIDICA

197,49 €

ALTA

2018

J1210/92061/12006

TRIENNIS ASSESSORIA JURIDICA

ALTA

2018

J1210/92061/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ASSESSORIA JURIDICA

ALTA

2018

J1210/92061/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC ASSESSORIA JURIDICA

ALTA

2018

J1210/92061/16000

SEGURETAT SOCIAL ASSESSORIA JURIDICA

515,36 €

ALTA

2018

J1210/93310/12003

SOUS DEL GRUP C1 GESTIÓ DEL PATRIMONI

151,26 €

ALTA

2018

J1210/93310/12006

TRIENNIS GESTIÓ DEL PATRIMONI

ALTA

2018

J1210/93310/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIÓ DEL PATRIMONI

ALTA

2018

J1210/93310/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DEL PATRIMONI

134,98 €

ALTA

2018

J1210/93310/16000

SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DEL PATRIMONI

110,66 €

ALTA

2018

J1300/92074/12000

SOUS DEL GRUP A1 PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS

224,59 €
117,31 €

42,97 €
74,96 €
237,13 €
2.682,03 €

96,30 €
406,13 €
1.140,12 €

47,75 €
84,57 €

ALTA

2018

J1300/92074/12006

TRIENNIS PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS

ALTA

2018

J1300/92074/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS

170,49 €

ALTA

2018

J1300/92074/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS

418,13 €

ALTA

2018

J1300/92074/16000

SEGURETAT SOCIAL PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS

177,80 €

ALTA

2018

J1300/92320/12000

SOUS DEL GRUP A1 ARXIU MUNICIPAL

449,18 €

ALTA

2018

J1300/92320/12001

SOUS DEL GRUP A2 ARXIU MUNICIPAL

197,49 €

ALTA

2018

J1300/92320/12006

TRIENNIS ARXIU MUNICIPAL

ALTA

2018

J1300/92320/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ARXIU MUNICIPAL

287,38 €
535,09 €

66,03 €

ALTA

2018

J1300/92320/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIU MUNICIPAL

ALTA

2018

J1300/92320/13000

BASIQUES LABORAL FIX ARXIU MUNICIPAL

996,62 €

ALTA

2018

J1300/92320/13100

LABORAL TEMPORAL ARXIU MUNICIPAL

352,37 €

ALTA

2018

J1310/49111/13000

BASIQUES LABORAL FIX GOVERN OBERT

639,73 €

ALTA

2018

J1310/49111/13100

LABORAL TEMPORAL GOVERN OBERT

507,46 €

ALTA

2018

J1310/49111/16000

SEGURETAT SOCIAL GOVERN OBERT

374,77 €

ALTA

2018

J1310/92071/13100

LABORAL TEMPORAL PROCESSOS ESTRATEGICS

474,24 €

ALTA

2018

J1310/92071/16000

SEGURETAT SOCIAL PROCESSOS ESTRATEGICS

158,16 €

ALTA

2018

J1320/32720/13100

LABORAL TEMPORAL CCP

476,18 €

ALTA

2018

J1320/32720/16000

SEGURETAT SOCIAL CCP

158,81 €

ALTA

2018

J1320/32721/14300

ALTRE PERSONAL XARXA PER LA PAU

622,50 €

ALTA

2018

J1320/32721/16000

SEGURETAT SOCIAL XARXA PER LA PAU

202,50 €

ALTA

2018

J1330/33310/12003

SOUS GRUP C1 FABRICA DE LES ARTS

302,51 €

ALTA

2018

J1330/33310/12006

TRIENNIS FABRICA DE LES ARTS

ALTA

2018

J1330/33310/12100

COMPLEMENT DESTINACIO FABRICA DE LES ARTS

188,98 €

ALTA

2018

J1330/33310/12101

COMPLEMENT ESPECIFIC FABRICA DE LES ARTS

376,02 €

ALTA

2018

J1330/33310/16000

SEGURETAT SOCIAL FABRICA DE LES ARTS

307,28 €

ALTA

2018

J1340/32730/12001

SOUS DEL GRUP A2 COOPERACIO I SOLIDARITAT

197,49 €

ALTA

2018

J1340/32730/12006

TRIENNIS COOPERACIO I SOLIDARITAT

88,31 €

64,58 €
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ALTA

2018

J1340/32730/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ COOPERACIO I SOLIDARITAT

124,87 €

ALTA

2018

J1340/32730/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC COOPERACIO I SOLIDARITAT

202,83 €

ALTA

2018

J1340/32730/16000

SEGURETAT SOCIAL COOPERACIO I SOLIDARITAT

155,97 €

ALTA

2018

J1400/92030/12000

SOUS DEL GRUP A1 OCCC

449,18 €

ALTA

2018

J1400/92030/12001

SOUS DEL GRUP A2 OCCC

197,49 €

ALTA

2018

J1400/92030/12003

SOUS DEL GRUP C1 OCCC

151,26 €

ALTA

2018

J1400/92030/12004

SOUS DEL GRUP C2 OCCC

256,41 €

ALTA

2018

J1400/92030/12006

TRIENNIS OCCC

160,18 €

ALTA

2018

J1400/92030/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OCCC

ALTA

2018

J1400/92030/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC OCCC

ALTA

2018

J1400/92030/15300

COMPLEMENT DEDICACIO ESPECIAL OCCC

132,30 €

603,59 €
1.182,93 €

ALTA

2018

J1400/92030/16000

SEGURETAT SOCIAL OCCC

806,76 €

ALTA

2018

J2000/92000/11000

BÀSIQUES DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA

224,59 €

ALTA

2018

J2000/92000/11001

COMPLEM. EVENTUAL DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA

588,62 €

ALTA

2018

J2000/92000/12001

SOUS DEL GRUP A2 DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA

197,49 €

ALTA

2018

J2000/92000/12006

TRIENNIS DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA

ALTA

2018

J2000/92000/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GOVERN I ECONOMIA

ALTA

2018

J2000/92000/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA

ALTA

2018

J2000/92000/16000

SEGURETAT SOCIAL DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA

354,23 €

ALTA

2018

J2100/93101/12000

SOUS DEL GRUP A1 HISENDA

673,77 €

35,70 €
89,39 €
156,36 €

ALTA

2018

J2100/93101/12006

TRIENNIS HISENDA

166,31 €

ALTA

2018

J2100/93101/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ HISENDA

404,58 €

ALTA

2018

J2100/93101/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC HISENDA

831,91 €

ALTA

2018

J2100/93101/16000

SEGURETAT SOCIAL HISENDA

603,49 €

ALTA

2018

J2110/92062/12000

SOUS DEL GRUP A1 INTERVENCIO I COMPTABILITAT

673,77 €

ALTA

2018

J2110/92062/12001

SOUS DEL GRUP A2 INTERVENCIO I COMPTABILITAT

394,98 €

ALTA

2018

J2110/92062/12003

SOUS DEL GRUP C1 INTERVENCIO I COMPTABILITAT

151,26 €

ALTA

2018

J2110/92062/12004

SOUS DEL GRUP C2 INTERVENCIO I COMPTABILITAT

512,83 €

ALTA

2018

J2110/92062/12006

TRIENNIS INTERVENCIO I COMPTABILITAT

426,82 €

ALTA

2018

J2110/92062/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERVENCIO I COMPTABILIT

1.080,02 €

ALTA

2018

J2110/92062/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERVENCIO I COMPTABILITAT

2.105,33 €

ALTA

2018

J2110/92062/15300

COMPL.DEDICACIÓ ESPECIAL INTERVENCIO-CMPTBILITAT

132,30 €

ALTA

2018

J2110/92062/16000

SEGURETAT SOCIAL INTERVENCIO I COMPTABILITAT

ALTA

2018

J2120/93110/12001

SOUS DEL GRUP A2 PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUPOST

592,47 €

ALTA

2018

J2120/93110/12003

SOUS DEL GRUP C1 PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUPOST

151,26 €

ALTA

2018

J2120/93110/12006

TRIENNIS PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUPOSTARI

123,38 €

ALTA

2018

J2120/93110/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PLANIFICACIÓ I CONTROL PR

338,31 €

ALTA

2018

J2120/93110/12101

657,18 €

ALTA

2018

J2120/93110/16000

ALTA

2018

J2130/93410/12000

COMPLEMENT ESPECÍFIC PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSU
SEGURETAT SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUPOST
SOUS DEL GRUP A1 GESTIÓ DE LA TRESORERIA

224,59 €

ALTA

2018

J2130/93410/12001

SOUS DEL GRUP A2 GESTIÓ DE LA TRESORERIA

197,49 €

ALTA

2018

J2130/93410/12003

SOUS DEL GRUP C1 GESTIÓ DE LA TRESORERIA

302,51 €

ALTA

2018

J2130/93410/12006

TRIENNIS GESTIÓ DE LA TRESORERIA

106,87 €

ALTA

2018

J2130/93410/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIÓ DE LA TRESORERIA

461,25 €

ALTA

2018

J2130/93410/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DE LA TRESORERIA

866,48 €

ALTA

2018

J2130/93410/13100

LABORAL TEMPORAL GESTIÓ DE LA TRESORERIA

337,56 €

1.413,67 €

519,80 €

ALTA

2018

J2130/93410/16000

SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DE LA TRESORERIA

627,45 €

ALTA

2018

J2131/93220/12000

SOUS DEL GRUP A1 RECAPTACIO

224,59 €

ALTA

2018

J2131/93220/12001

SOUS DEL GRUP A2 RECAPTACIO

197,49 €

ALTA

2018

J2131/93220/12003

SOUS DEL GRUP C1 RECAPTACIO

605,03 €

ALTA

2018

J2131/93220/12004

SOUS DEL GRUP C2 RECAPTACIÓ

256,41 €

ALTA

2018

J2131/93220/12006

TRIENNIS RECAPTACIO

280,73 €

ALTA

2018

J2131/93220/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ RECAPTACIO

ALTA

2018

J2131/93220/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC RECAPTACIO

659,23 €
1.102,90 €
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ALTA

2018

J2131/93220/16000

SEGURETAT SOCIAL RECAPTACIO

ALTA

2018

J2140/93210/12001

SOUS DEL GRUP A2 GESTIO TRIBUTÀRIA

394,98 €

ALTA

2018

J2140/93210/12003

SOUS DEL GRUP C1 GESTIO TRIBUTÀRIA

907,54 €

897,69 €

ALTA

2018

J2140/93210/12004

SOUS DEL GRUP C2 GESTIO TRIBUTÀRIA

256,41 €

ALTA

2018

J2140/93210/12006

TRIENNIS GESTIO TRIBUTÀRIA

386,42 €

ALTA

2018

J2140/93210/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIO TRIBUTÀRIA

855,44 €

ALTA

2018

J2140/93210/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIO TRIBUTÀRIA

1.437,72 €

ALTA

2018

J2140/93210/16000

SEGURETAT SOCIAL GESTIO TRIBUTÀRIA

1.237,31 €

ALTA

2018

J2150/92010/12000

SOUS DEL GRUP A1 RRHH

673,77 €

ALTA

2018

J2150/92010/12003

SOUS DEL GRUP C1 RRHH

1.210,05 €

ALTA

2018

J2150/92010/12004

SOUS DEL GRUP C2 RRHH

769,24 €

ALTA

2018

J2150/92010/12006

TRIENNIS RRHH

ALTA

2018

J2150/92010/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ RRHH

1.143,59 €

ALTA

2018

J2150/92010/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC RRHH

1.927,41 €

ALTA

2018

J2150/92010/13000

BASIQUES LABORAL FIX RRHH

428,14 €

ALTA

2018

J2150/92010/13100

LABORAL TEMPORAL RRHH

876,86 €

362,65 €

ALTA

2018

J2150/92010/15100

GRATIFICACIONS RRHH

ALTA

2018

J2150/92010/16000

SEGURETAT SOCIAL RRHH

ALTA

2018

J2160/92011/12001

SOUS DEL GRUP A2 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

ALTA

2018

J2160/92011/12006

ALTA

2018

J2160/92011/12100

ALTA

2018

J2160/92011/12101

TRIENNIS PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
COMPLEMENT ESPECÍFIC PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

168,19 €

ALTA

2018

J2160/92011/16000

SEGURETAT SOCIAL PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

140,77 €

ALTA

2018

J2200/92022/12001

SOUS DEL GRUP A2 ORG. I SERV.TECNOLOGICS

197,49 €

ALTA

2018

J2200/92022/12006

TRIENNIS ORG. I SERV.TECNOLOGICS

ALTA

2018

J2200/92022/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ ORG. I SERV.TECNOLOGICS

170,49 €

ALTA

2018

J2200/92022/12101

COMPLEMENT ESPECIFIC ORG. I SERV.TECNOLOGICS

418,13 €

712,50 €
3.261,09 €
197,49 €
57,30 €
109,22 €

62,83 €

ALTA

2018

J2200/92022/16000

SEGURETAT SOCIAL ORG. I SERV.TECNOLOGICS

177,80 €

ALTA

2018

J2210/92210/12001

SOUS DEL GRUP A2 LOGISTICA

197,49 €

ALTA

2018

J2210/92210/12006

TRIENNIS LOGISTICA

64,47 €

ALTA

2018

J2210/92210/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ LOGISTICA

132,71 €

ALTA

2018

J2210/92210/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC LOGISTICA

199,07 €

ALTA

2018

J2210/92210/16000

SEGURETAT SOCIAL LOGISTICA

189,70 €

ALTA

2018

J2210/92220/12004

SOUS DEL GRUP C2 SUPORT INTERN

256,41 €

ALTA

2018

J2210/92220/12005

SOUS DEL GRUP E SUPORT INTERN

117,50 €

ALTA

2018

J2210/92220/12006

TRIENNIS SUPORT INTERN

ALTA

2018

J2210/92220/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SUPORT INTERN

ALTA

2018

J2210/92220/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC SUPORT INTERN

422,77 €

ALTA

2018

J2210/92220/16000

SEGURETAT SOCIAL SUPORT INTERN

262,44 €

57,07 €
162,33 €

ALTA

2018

J2220/92510/12003

SOUS DEL GRUP C1 OAC

1.361,31 €

ALTA

2018

J2220/92510/12004

SOUS DEL GRUP C2 OAC

384,62 €

ALTA

2018

J2220/92510/12006

TRIENNIS OAC

ALTA

2018

J2220/92510/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OAC

1.039,53 €

382,21 €

ALTA

2018

J2220/92510/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC OAC

2.043,38 €

ALTA

2018

J2220/92510/16000

SEGURETAT SOCIAL OAC

1.327,97 €

ALTA

2018

J2230/92020/12000

SOUS DEL GRUP A1 SUPORT INFORMATIC

449,18 €

ALTA

2018

J2230/92020/12001

SOUS DEL GRUP A2 SUPORT INFORMATIC

592,47 €

ALTA

2018

J2230/92020/12003

SOUS DEL GRUP C1 SUPORT INFORMATIC

151,26 €

ALTA

2018

J2230/92020/12004

SOUS DEL GRUP C2 SUPORT INFORMATIC

128,21 €

ALTA

2018

J2230/92020/12006

TRIENNIS SUPORT INFORMATIC

242,08 €

ALTA

2018

J2230/92020/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SUPORT INFORMATIC

ALTA

2018

J2230/92020/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC SUPORT INFORMATIC

ALTA

2018

J2230/92020/13000

BASIQUES LABORAL FIX SUPORT INFORMATIC

1.461,65 €

ALTA

2018

J2230/92020/13100

LABORAL TEMPORAL SUPORT INFORMATIC

2.496,75 €

708,69 €
1.303,88 €
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ALTA

2018

J2230/92020/16000

SEGURETAT SOCIAL SUPORT INFORMATIC

ALTA

2018

J2300/41410/13100

LABORAL TEMPORAL ESPAI AGRARI PALOU

438,43 €

ALTA

2018

J2300/41410/16000

SEGURETAT SOCIAL ESPAI AGRARI PALOU

146,22 €

ALTA

2018

J3000/15000/12000

SOUS DEL GRUP A1 TERRITORI I CIUTAT

449,18 €

ALTA

2018

J3000/15000/12003

SOUS DEL GRUP C1 TERRITORI I CIUTAT

151,26 €

ALTA

2018

J3000/15000/12006

TRIENNIS TERRITORI I CIUTAT

195,11 €

ALTA

2018

J3000/15000/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ TERRITORI I CIUTAT

415,94 €

ALTA

2018

J3000/15000/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC TERRITORI I CIUTAT

896,98 €

ALTA

2018

J3000/15000/16000

SEGURETAT SOCIAL TERRITORI I CIUTAT

646,56 €

ALTA

2018

J3100/16900/12000

SOUS DEL GRUP A1 DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS

224,59 €

ALTA

2018

J3100/16900/12001

SOUS DEL GRUP A2 DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS

197,49 €

ALTA

2018

J3100/16900/12003

SOUS DEL GRUP C1 DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS

151,26 €

ALTA

2018

J3100/16900/12006

TRIENNIS DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS

175,79 €

ALTA

2018

J3100/16900/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ DIR. SERVEIS MPALS.

344,45 €

ALTA

2018

J3100/16900/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS

830,46 €

ALTA

2018

J3100/16900/16000

SEGURETAT SOCIAL DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS

419,38 €

ALTA

2018

J3110/16901/12000

SOUS DEL GRUP A1 SERVEIS MUNICIPALS

224,59 €

ALTA

2018

J3110/16901/12001

SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS MUNICIPALS

394,98 €

ALTA

2018

J3110/16901/12003

SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS MUNICIPALS

151,26 €

ALTA

2018

J3110/16901/12004

SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS MUNICIPALS

256,41 €

ALTA

2018

J3110/16901/12006

TRIENNIS SERVEIS MUNICIPALS

202,35 €

ALTA

2018

J3110/16901/12100

COMPLEMENT DESTINACIO SERVEIS MUNICIPALS

620,81 €

ALTA

2018

J3110/16901/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS MUNICIPALS

ALTA

2018

J3110/16901/13100

LABORAL TEMPORAL SERVEIS MUNICIPALS

462,43 €

ALTA

2018

J3110/16901/16000

SEGURETAT SOCIAL SERVEIS MUNICIPALS

943,46 €

2.452,02 €

1.192,62 €

ALTA

2018

J3111/15322/12003

SOUS DEL GRUP C1 U.O.S.

756,28 €

ALTA

2018

J3111/15322/12004

SOUS DEL GRUP C2 U.O.S.

2.692,35 €

ALTA

2018

J3111/15322/12005

SOUS DEL GRUP E U.O.S.

234,99 €

ALTA

2018

J3111/15322/12006

TRIENNIS U.O.S.

624,49 €

ALTA

2018

J3111/15322/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ U.O.S.

2.027,33 €

ALTA

2018

J3111/15322/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC U.O.S.

3.819,83 €

ALTA

2018

J3111/15322/13100

LABORAL TEMPORAL U.O.S.

1.422,55 €
3.862,83 €

ALTA

2018

J3111/15322/16000

SEGURETAT SOCIAL U.O.S.

ALTA

2018

J3120/15324/12001

SOUS DEL GRUP A2 OCUPACIO VIA PUBLICA

394,98 €

ALTA

2018

J3120/15324/12003

SOUS DEL GRUP C1 OCUPACIO VIA PUBLICA

302,51 €

ALTA

2018

J3120/15324/12004

SOUS DEL GRUP C2 OCUPACIO VIA PUBLICA

256,41 €

ALTA

2018

J3120/15324/12006

TRIENNIS OCUPACIO VIA PUBLICA

138,32 €

ALTA

2018

J3120/15324/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OCUPACIO VIA PUBLICA

522,50 €

ALTA

2018

J3120/15324/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC OCUPACIO VIA PUBLICA

993,56 €

ALTA

2018

J3120/15324/16000

SEGURETAT SOCIAL OCUPACIO VIA PUBLICA

812,96 €

ALTA

2018

J3130/13300/12001

SOUS DEL GRUP A2 MOBILITAT

197,49 €

ALTA

2018

J3130/13300/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MOBILITAT

ALTA

2018

J3130/13300/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC MOBILITAT

ALTA

2018

J3130/13300/13000

BASIQUES LABORAL FIX MOBILITAT

459,87 €

ALTA

2018

J3130/13300/16000

SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT

294,78 €

ALTA

2018

J3200/15001/12000

SOUS DEL GRUP A1 DIRECCIO DE TERRITORI

224,59 €

ALTA

2018

J3200/15001/12001

SOUS DEL GRUP A2 DIRECCIO DE TERRITORI

197,49 €

ALTA

2018

J3200/15001/12006

TRIENNIS DIRECCIO DE TERRITORI

ALTA

2018

J3200/15001/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ DIRECCIO DE TERRITORI

198,61 €

ALTA

2018

J3200/15001/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC DIRECCIO DE TERRITORI

361,91 €

ALTA

2018

J3200/15001/16000

SEGURETAT SOCIAL DIRECCIO DE TERRITORI

312,89 €

ALTA

2018

J3210/15100/12000

SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. URBANISME

449,18 €

ALTA

2018

J3210/15100/12001

SOUS DEL GRUP A2 ADMIN. GRAL. URBANISME

197,49 €

ALTA

2018

J3210/15100/12003

SOUS DEL GRUP C1 ADMIN. GRAL. URBANISME

756,28 €

94,20 €
168,19 €

81,68 €
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ALTA

2018

J3210/15100/12004

SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. URBANISME

256,41 €

ALTA

2018

J3210/15100/12006

TRIENNIS ADMIN. GRAL. URBANISME

408,67 €

ALTA

2018

J3210/15100/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. URBANISME

ALTA

2018

J3210/15100/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. URBANISME

ALTA

2018

J3210/15100/13000

BASIQUES LABORAL FIX ADMIN. GRAL. URBANISME

ALTA

2018

J3210/15100/16000

SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. URBANISME

904,73 €
1.658,30 €
368,27 €
1.659,98 €

ALTA

2018

J3210/15110/12000

SOUS DEL GRUP A1 PLANEJAMENT I GESTIO URB.

ALTA

2018

J3210/15110/12006

TRIENNIS PLANEJAMENT I GESTIO URB.

ALTA

2018

J3210/15110/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PLANEJAMENT I GESTIO URB.

ALTA

2018

J3210/15110/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC PLANEJAMENT I GESTIO URB.

205,55 €

ALTA

2018

J3210/15110/13000

BASIQUES LABORAL FIX PLANEJAMENT I GESTIO URB.

654,11 €

ALTA

2018

J3210/15110/16000

SEGURETAT SOCIAL PLANEJAMENT I GESTIO URB.

390,21 €

ALTA

2018

J3220/17201/12000

SOUS DEL GRUP A1 OFICINA D'ACTIVITATS

224,59 €

ALTA

2018

J3220/17201/12001

SOUS DEL GRUP A2 OFICINA D'ACTIVITATS

197,49 €

ALTA

2018

J3220/17201/12003

SOUS DEL GRUP C1 OFICINA D'ACTIVITATS

302,51 €

ALTA

2018

J3220/17201/12004

SOUS DEL GRUP C2 OFICINA D'ACTIVITATS

128,21 €

ALTA

2018

J3220/17201/12006

TRIENNIS OFICINA D'ACTIVITATS

215,79 €

ALTA

2018

J3220/17201/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OFICINA D'ACTIVITATS

461,40 €

ALTA

2018

J3220/17201/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC OFICINA D'ACTIVITATS

797,75 €

ALTA

2018

J3220/17201/13000

BASIQUES LABORAL FIX OFICINA D'ACTIVITATS

481,51 €

ALTA

2018

J3220/17201/16000

SEGURETAT SOCIAL OFICINA D'ACTIVITATS

867,30 €

ALTA

2018

J3230/15130/12000

SOUS DEL GRUP A1 OBRES I PROJECTES

449,18 €
1.579,92 €

224,59 €
25,92 €
109,22 €

ALTA

2018

J3230/15130/12001

SOUS DEL GRUP A2 OBRES I PROJECTES

ALTA

2018

J3230/15130/12003

SOUS DEL GRUP C1 OBRES I PROJECTES

453,77 €

ALTA

2018

J3230/15130/12006

TRIENNIS OBRES I PROJECTES

618,55 €

ALTA

2018

J3230/15130/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OBRES I PROJECTES

1.295,50 €

ALTA

2018

J3230/15130/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC OBRES I PROJECTES

2.172,00 €
2.097,77 €

ALTA

2018

J3230/15130/16000

SEGURETAT SOCIAL OBRES I PROJECTES

ALTA

2018

J3241/17220/12000

SOUS DEL GRUP A1 MEDI AMBIENT

449,18 €

ALTA

2018

J3241/17220/12001

SOUS DEL GRUP A2 MEDI AMBIENT

197,49 €

ALTA

2018

J3241/17220/12003

SOUS DEL GRUP C1 MEDI AMBIENT

151,26 €

ALTA

2018

J3241/17220/12006

TRIENNIS MEDI AMBIENT

147,72 €

ALTA

2018

J3241/17220/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MEDI AMBIENT

456,19 €

ALTA

2018

J3241/17220/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT

815,04 €

ALTA

2018

J3241/17220/13000

BASIQUES LABORAL FIX MEDI AMBIENT

571,71 €

ALTA

2018

J3241/17220/16000

SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT

803,45 €

ALTA

2018

J3242/17110/12003

SOUS DEL GRUP C1 ESPAIS VERDS

605,03 €

ALTA

2018

J3242/17110/12004

SOUS DEL GRUP C2 ESPAIS VERDS

769,24 €

ALTA

2018

J3242/17110/12005

SOUS DEL GRUP E ESPAIS VERDS

469,98 €

ALTA

2018

J3242/17110/12006

TRIENNIS ESPAIS VERDS

225,11 €

ALTA

2018

J3242/17110/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESPAIS VERDS

929,21 €

ALTA

2018

J3242/17110/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC ESPAIS VERDS

1.765,06 €

ALTA

2018

J3242/17110/16000

SEGURETAT SOCIAL ESPAIS VERDS

1.496,36 €

ALTA

2018

J4000/32000/11000

BASIQUES EVENTUAL GRAL. SERVEIS A LA PERSONA

230,14 €

ALTA

2018

J4000/32000/11001

COMPLEM. EVENTUAL SERVEIS A LA PERSONA

588,62 €

ALTA

2018

J4000/32000/12000

SOUS DEL GRUP A1 GRAL. SERVEIS A LA PERSONA

224,59 €

ALTA

2018

J4000/32000/12001

SOUS DEL GRUP A2 GRAL. SERVEIS A LA PERSONA

197,49 €

ALTA

2018

J4000/32000/12003

SOUS DEL GRUP C1 GRAL. SERVEIS A LA PERSONA

302,51 €

ALTA

2018

J4000/32000/12006

TRIENNIS GRAL. SERVEIS A LA PERSONA

115,25 €

ALTA

2018

J4000/32000/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS A LA PERSONA

377,97 €

ALTA

2018

J4000/32000/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. SERVEIS A LA PERSONA

731,66 €

ALTA

2018

J4000/32000/16000

SEGURETAT SOCIAL GRAL. SERVEIS A LA PERSONA

793,59 €

ALTA

2018

J4100/32001/12001

SOUS DEL GRUP A2 ADMIN. GRAL. D'EDUCACIO

789,96 €

ALTA

2018

J4100/32001/12003

SOUS DEL GRUP C1 GRAL. EDUCACIÓ

302,51 €
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ALTA

2018

J4100/32001/12004

SOUS DEL GRUP C2 GRAL. EDUCACIÓ

ALTA

2018

J4100/32001/12006

TRIENNIS GRAL. EDUCACIÓ

287,76 €

ALTA

2018

J4100/32001/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GRAL. EDUCACIÓ

710,33 €

256,41 €

ALTA

2018

J4100/32001/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. EDUCACIÓ

1.308,50 €

ALTA

2018

J4100/32001/16000

SEGURETAT SOCIAL GRAL. EDUCACIÓ

1.099,99 €

ALTA

2018

J4101/32004/12001

SOUS DEL GRUP A2 PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

ALTA

2018

J4101/32004/12006

197,49 €

ALTA

2018

J4101/32004/12100

ALTA

2018

J4101/32004/12101

TRIENNIS PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROJECTE EDUCATIU DE
CIUT
COMPLEMENT ESPECÍFIC PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

60,89 €

ALTA

2018

J4101/32004/16000

SEGURETAT SOCIAL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

224,67 €

ALTA

2018

J4101/32513/14300

ALTRE PERSONAL TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL

654,28 €
218,11 €

109,22 €
221,15 €

ALTA

2018

J4101/32513/16000

SEGURETAT SOCIAL TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL

ALTA

2018

J4101/32514/14300

ALTRE PERSONAL PQPI

456,23 €

ALTA

2018

J4101/32514/16000

SEGURETAT SOCIAL PQPI

152,15 €

ALTA

2018

J4101/32711/12003

SOUS DEL GRUP C1 CIUTATS EDUCADORES

151,26 €

ALTA

2018

J4101/32711/12006

TRIENNIS CIUTATS EDUCADORES

ALTA

2018

J4101/32711/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ CIUTATS EDUCADORES

109,22 €

ALTA

2018

J4101/32711/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC CIUTATS EDUCADORES

221,15 €

ALTA

2018

J4101/32711/16000

SEGURETAT SOCIAL CIUTATS EDUCADORES

211,05 €

ALTA

2018

J4102/32310/12004

SOUS DEL GRUP C2 MANTENIMENT ESCOLES

384,62 €

68,92 €

ALTA

2018

J4102/32310/12005

SOUS DEL GRUP E MANTENIMENT ESCOLES

587,48 €

ALTA

2018

J4102/32310/12006

TRIENNIS MANTENIMENT ESCOLES

175,37 €

ALTA

2018

J4102/32310/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MANTENIMENT ESCOLES

407,23 €

ALTA

2018

J4102/32310/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC MANTENIMENT ESCOLES

976,56 €

ALTA

2018

J4102/32310/13100

LABORAL TEMPORAL MANTENIMENT ESCOLES

627,81 €

ALTA

2018

J4102/32310/16000

SEGURETAT SOCIAL MANTENIMENT ESCOLES

964,50 €

ALTA

2018

J4103/32910/14300

ALTRE PERSONAL ESCOLES BRESSOL

362,08 €

ALTA

2018

J4103/32910/16000

SEGURETAT SOCIAL ESCOLES BRESSOL

102,47 €

ALTA

2018

J4103/32912/13000

BASIQUES LABORAL FIX EB TORTUGA

981,09 €

ALTA

2018

J4103/32912/13100

LABORAL TEMPORAL EB TORTUGA

ALTA

2018

J4103/32912/16000

SEGURETAT SOCIAL EB TORTUGA

ALTA

2018

J4103/32913/13000

BASIQUES LABORAL FIX EB EL TELER

1.494,87 €

ALTA

2018

J4103/32913/13100

LABORAL TEMPORAL EB EL TELER

3.677,92 €

ALTA

2018

J4103/32913/16000

SEGURETAT SOCIAL EB EL TELER

1.714,78 €

ALTA

2018

J4103/32914/13000

BASIQUES LABORAL FIX EB GIRAVOLTES

ALTA

2018

J4103/32914/13100

LABORAL TEMPORAL EB GIRAVOLTES

2.164,86 €

ALTA

2018

J4103/32914/16000

SEGURETAT SOCIAL EB GIRAVOLTES

1.020,26 €

ALTA

2018

J4104/32311/12001

SOUS DEL GRUP A2 ESC. SALVADOR LLOBET

5.332,24 €

ALTA

2018

J4104/32311/12006

TRIENNIS ESC. SALVADOR LLOBET

1.600,95 €

ALTA

2018

J4104/32311/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO ESC. SALVADOR LLOBET

2.737,93 €

ALTA

2018

J4104/32311/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC ESC. SALVADOR LLOBET

6.200,09 €

ALTA

2018

J4104/32311/13100

LABORAL TEMPORAL ESC. SALVADOR LLOBET

1.576,68 €

ALTA

2018

J4104/32311/14300

ALTRE PERSONAL ESC. SALVADOR LLOBET

1.685,59 €

ALTA

2018

J4104/32311/16000

SEGURETAT SOCIAL ESC. SALVADOR LLOBET

ALTA

2018

J4105/32410/12000

SOUS DEL GRUP A1 E.M.T.

16.394,98 €

ALTA

2018

J4105/32410/12001

SOUS DEL GRUP A2 E.M.T.

3.100,60 €

1.720,67 €
891,44 €

952,06 €

5.186,16 €

ALTA

2018

J4105/32410/12004

SOUS DEL GRUP C2 E.M.T.

ALTA

2018

J4105/32410/12006

TRIENNIS E.M.T.

ALTA

2018

J4105/32410/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIO E.M.T.

11.151,32 €

ALTA

2018

J4105/32410/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC E.M.T.

22.055,09 €

ALTA

2018

J4105/32410/13000

BASIQUES LABORAL FIX E.M.T.

ALTA

2018

J4105/32410/13100

LABORAL TEMPORAL E.M.T.

ALTA

2018

J4105/32410/14300

ALTRE PERSONAL E.M.T.

ALTA

2018

J4105/32410/16000

SEGURETAT SOCIAL E.M.T.

128,21 €
5.576,11 €

364,14 €
16.232,20 €
1.296,65 €
21.272,64 €
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ALTA

2018

J4106/32810/13000

BASIQUES LABORAL FIX ESCOLA DE MUSICA

6.913,13 €

ALTA

2018

J4106/32810/13100

LABORAL TEMPORAL ESCOLA DE MUSICA

5.294,31 €

ALTA

2018

J4106/32810/14300

ALTRE PERSONAL ESCOLA DE MUSICA

1.231,67 €

ALTA

2018

J4106/32810/16000

SEGURETAT SOCIAL ESCOLA DE MUSICA

4.568,99 €

ALTA

2018

J4107/32005/13000

BASIQUES LABORAL FIX CENTRE VALLES

595,82 €

ALTA

2018

J4107/32005/13100

LABORAL TEMPORAL CENTRE VALLES

645,86 €

ALTA

2018

J4107/32005/16000

SEGURETAT SOCIAL CENTRE VALLES

406,95 €

ALTA

2018

J4200/34000/12000

SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. D'ESPORTS

449,18 €

ALTA

2018

J4200/34000/12004

SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. D'ESPORTS

128,21 €

ALTA

2018

J4200/34000/12006

TRIENNIS ADMIN. GRAL. D'ESPORTS

138,79 €

ALTA

2018

J4200/34000/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. D'ESPORTS

326,50 €

ALTA

2018

J4200/34000/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. D'ESPORTS

615,03 €

ALTA

2018

J4200/34000/16000

SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. D'ESPORTS

499,90 €

ALTA

2018

J4201/34110/12003

SOUS DEL GRUP C1 EDUCACIO FISICA ESCOLAR

453,77 €

ALTA

2018

J4201/34110/12006

TRIENNIS EDUCACIO FISICA ESCOLAR

171,41 €

ALTA

2018

J4201/34110/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ EDUCACIO FISICA ESCOLAR

234,50 €

ALTA

2018

J4201/34110/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC EDUCACIO FISICA ESCOLAR

395,94 €

ALTA

2018

J4201/34110/16000

SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO FISICA ESCOLAR

353,86 €

ALTA

2018

J4202/34200/12003

SOUS DEL GRUP C1 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

151,26 €

ALTA

2018

J4202/34200/12004

SOUS DEL GRUP C2 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

256,41 €

ALTA

2018

J4202/34200/12005

SOUS DEL GRUP E INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

469,98 €

ALTA

2018

J4202/34200/12006

ALTA

2018

J4202/34200/12100

ALTA

2018

J4202/34200/12101

TRIENNIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
COMPLEMENT ESPECÍFIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

35,32 €

ALTA

2018

J4202/34200/13000

BASIQUES LABORAL FIX INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ALTA

2018

J4202/34200/13100

LABORAL TEMPORAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

3.987,88 €

ALTA

2018

J4202/34200/16000

SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

2.116,34 €

418,88 €
1.016,61 €
296,47 €

ALTA

2018

J4203/31230/12001

SOUS DEL GRUP A2 MEDICINA DE L'ESPORT

ALTA

2018

J4203/31230/12006

TRIENNIS MEDICINA DE L'ESPORT

78,79 €

ALTA

2018

J4203/31230/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MEDICINA DE L'ESPORT

84,57 €

ALTA

2018

J4203/31230/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDICINA DE L'ESPORT

156,36 €

ALTA

2018

J4203/31230/13100

LABORAL TEMPORAL MEDICINA DE L'ESPORT

116,21 €

ALTA

2018

J4203/31230/16000

SEGURETAT SOCIAL MEDICINA DE L'ESPORT

192,54 €

ALTA

2018

J4300/33000/13000

BASIQUES LABORAL FIX CULTURA I COMUNICACIÓ

634,91 €

197,49 €

ALTA

2018

J4300/33000/16000

SEGURETAT SOCIAL CULTURA I COMUNICACIÓ

204,12 €

ALTA

2018

J4310/33000/12001

SOUS DEL GRUP A2 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO

197,49 €

ALTA

2018

J4310/33000/12003

SOUS DEL GRUP C1 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO

302,51 €

ALTA

2018

J4310/33000/12004

SOUS DEL GRUP C2 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO

256,41 €

ALTA

2018

J4310/33000/12005

SOUS DEL GRUP E GRAL. CULTURA I COMUNICACIO

117,50 €

ALTA

2018

J4310/33000/12006

TRIENNIS GRAL. CULTURA I COMUNICACIO

238,00 €

ALTA

2018

J4310/33000/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ GRAL. CULTURA I COMUNICACIO

449,75 €

ALTA

2018

J4310/33000/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. CULTURA I COMUNICACIO

851,60 €

ALTA

2018

J4310/33000/13100

LABORAL TEMPORAL CULTURA I COMUNICACIO

363,43 €

ALTA

2018

J4310/33000/15300

COMPL.DEDICACIO ESPECIAL CULTURA I COMUNICACIO

148,33 €

ALTA

2018

J4310/33000/16000

SEGURETAT SOCIAL GRAL. CULTURA I COMUNICACIO

799,92 €

ALTA

2018

J4311/33492/13100

LABORAL TEMPORAL SOCIOCULTURA

352,37 €

ALTA

2018

J4311/33492/15300

COMPL.DEDICACIO ESPECIAL SOCIOCULTURA

ALTA

2018

J4311/33492/16000

SEGURETAT SOCIAL SOCIOCULTURA

117,52 €

ALTA

2018

J4312/33210/12003

SOUS DEL GRUP C1 BIBLIOTECA CAN PEDRALS

756,28 €

ALTA

2018

J4312/33210/12005

SOUS DEL GRUP E BIBLIOTECA CAN PEDRALS

234,99 €

ALTA

2018

J4312/33210/12006

TRIENNIS BIBLIOTECA CAN PEDRALS

223,78 €

ALTA

2018

J4312/33210/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ BIBLIOTECA CAN PEDRALS

476,63 €

ALTA

2018

J4312/33210/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTECA CAN PEDRALS

ALTA

2018

J4312/33210/13100

LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA CAN PEDRALS

37,08 €

1.062,43 €
802,97 €
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ALTA

2018

J4312/33210/16000

SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA CAN PEDRALS

ALTA

2018

J4312/33211/12003

SOUS DEL GRUP C1 BRU

756,28 €

ALTA

2018

J4312/33211/12005

SOUS DEL GRUP E BRU

117,50 €

923,36 €

ALTA

2018

J4312/33211/12006

TRIENNIS BRU

111,08 €

ALTA

2018

J4312/33211/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ BRU

425,72 €

ALTA

2018

J4312/33211/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC BRU

999,75 €

ALTA

2018

J4312/33211/15300

COMPLEMENT DEDICACIO ESPECIAL BRU

ALTA

2018

J4312/33211/16000

SEGURETAT SOCIAL BRU

ALTA

2018

J4320/33720/13100

LABORAL TEMPORAL ADM. GRAL JOVENTUT

821,17 €

ALTA

2018

J4320/33720/16000

SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. DE JOVENTUT

273,86 €

ALTA

2018

J5100/23100/11000

BASIQUES EVENTUAL ACC. COMUNITARIA I BENESTAR

224,59 €

ALTA

2018

J5100/23100/11001

COMPLEM. EVENTUAL ACC. COMUNITARIA I BENESTAR

588,62 €

ALTA

2018

J5100/23100/12003

SOUS DEL GRUP C1 ACC. COMUNITARIA I BENESTAR

151,26 €

ALTA

2018

J5100/23100/12004

SOUS DEL GRUP C2 ACC. COMUNITARIA I BENESTAR

128,21 €

ALTA

2018

J5100/23100/12006

TRIENNIS ACC. COMUNITARIA I BENESTAR

ALTA

2018

J5100/23100/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ ACC. COMUNITARIA I BENESTAR

ALTA

2018

J5100/23100/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC ACC. COMUNITARIA I BENESTAR

291,35 €

ALTA

2018

J5100/23100/16000

SEGURETAT SOCIAL ACC. COMUNITARIA I BENESTAR

507,58 €

ALTA

2018

J5110/31100/12000

SOUS DEL GRUP A1 SALUT PUBLICA I CONSUM

224,59 €

ALTA

2018

J5110/31100/12003

SOUS DEL GRUP C1 SALUT PUBLICA I CONSUM

302,51 €

ALTA

2018

J5110/31100/12004

SOUS DEL GRUP C2 SALUT PUBLICA I CONSUM

128,21 €

ALTA

2018

J5110/31100/12006

TRIENNIS SALUT PUBLICA I CONSUM

166,32 €

ALTA

2018

J5110/31100/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SALUT PUBLICA I CONSUM

367,21 €

ALTA

2018

J5110/31100/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC SALUT PUBLICA I CONSUM

629,57 €

ALTA

2018

J5110/31100/13100

LABORAL TEMPORAL SALUT PUBLICA I CONSUM

648,37 €

ALTA

2018

J5110/31100/16000

SEGURETAT SOCIAL SALUT PUBLICA I CONSUM

768,49 €

ALTA

2018

J5110/31120/13100

LABORAL TEMPORAL ZOONOSI

321,24 €

18,54 €
599,15 €

48,50 €
159,54 €

ALTA

2018

J5110/31120/16000

SEGURETAT SOCIAL ZOONOSI

107,14 €

ALTA

2018

J5110/49310/12003

SOUS DEL GRUP C1 CONSUM

151,26 €

ALTA

2018

J5110/49310/12006

TRIENNIS CONSUM

20,73 €

ALTA

2018

J5110/49310/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ CONSUM

74,96 €

ALTA

2018

J5110/49310/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC CONSUM

ALTA

2018

J5110/49310/16000

SEGURETAT SOCIAL CONSUM

ALTA

2018

J5111/31110/12000

SOUS DEL GRUP A1 LABORATORI

673,77 €
186,98 €

122,90 €
97,77 €

ALTA

2018

J5111/31110/12006

TRIENNIS LABORATORI

ALTA

2018

J5111/31110/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ LABORATORI

327,66 €

ALTA

2018

J5111/31110/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORATORI

616,64 €

ALTA

2018

J5111/31110/13000

BASIQUES LABORAL FIX LABORATORI

380,02 €

ALTA

2018

J5111/31110/16000

SEGURETAT SOCIAL LABORATORI

599,48 €

ALTA

2018

J5112/31130/12001

SOUS DEL GRUP A2 PROMOCIO DE LA SALUT

197,49 €

ALTA

2018

J5112/31130/12006

TRIENNIS PROMOCIO DE LA SALUT

ALTA

2018

J5112/31130/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ PROMOCIO DE LA SALUT

ALTA

2018

J5112/31130/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIO DE LA SALUT

ALTA

2018

J5112/31130/13000

BASIQUES LABORAL FIX PROMOCIO DE LA SALUT

ALTA

2018

J5112/31130/16000

SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ DE LA SALUT

ALTA

2018

J5120/23101/12001

SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

1.974,90 €

ALTA

2018

J5120/23101/12003

SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

453,77 €

ALTA

2018

J5120/23101/12004

SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

295,41 €

ALTA

2018

J5120/23101/12006

TRIENNIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

ALTA

2018

J5120/23101/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS SOCIALS I G.GRAN

1.315,55 €

ALTA

2018

J5120/23101/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

2.451,26 €

ALTA

2018

J5120/23101/13000

BASIQUES LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

1.425,53 €

ALTA

2018

J5120/23101/13100

LABORAL TEMPORAL SERVEIS SOCIAL I G.GRAN

5.650,78 €

ALTA

2018

J5120/23101/16000

SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

4.317,24 €

53,21 €
89,39 €
159,93 €
1.234,22 €
529,03 €

569,70 €
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ALTA

2018

J5200/92400/12001

SOUS DEL GRUP A2 ACCIO COMUNITARIA

197,49 €

ALTA

2018

J5200/92400/12004

SOUS DEL GRUP C2 ACCIO COMUNITARIA

128,21 €

ALTA

2018

J5200/92400/12006

TRIENNIS ACCIO COMUNITARIA

ALTA

2018

J5200/92400/12100

COMPLEMENT DESTINACIÓ ACCIO COMUNITARIA

ALTA

2018

J5200/92400/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC ACCIO COMUNITARIA

369,74 €

ALTA

2018

J5200/92400/13000

BASIQUES LABORAL FIX ACCIO COMUNITARIA

512,50 €
458,44 €

21,49 €
207,67 €

ALTA

2018

J5200/92400/16000

SEGURETAT SOCIAL ACCIO COMUNITARIA

ALTA

2018

J5201/23180/13000

BASIQUES LABORAL FIX PLA IGUALTAT OPORTUNITATS

499,20 €

ALTA

2018

J5201/23180/13100

LABORAL TEMPORAL PLA IGUALTAT

447,53 €

ALTA

2018

J5201/23180/16000

SEGURETAT SOCIAL PLA IGUALTAT OPORTUNITATS

309,63 €

ALTA

2018

J5211/92410/12004

SOUS DEL GRUP C2 PARTICIPACIO

128,21 €

ALTA

2018

J5211/92410/12006

TRIENNIS PARTICIPACIO

ALTA

2018

J5211/92410/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PARTICIPACIO

ALTA

2018

J5211/92410/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC PARTICIPACIO

ALTA

2018

J5211/92410/15300

COMPLEMENT DEDICACIO ESPECIAL PARTICIPACIO

ALTA

2018

J5211/92410/16000

SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIO

129,68 €

ALTA

2018

J5212/33730/12005

SOUS DEL GRUP E CENTRES CIVICS

117,50 €

ALTA

2018

J5212/33730/12006

TRIENNIS CENTRES CIVICS

34,65 €

ALTA

2018

J5212/33730/12100

COMPLEMENT DESTINACIO CENTRES CIVICS

46,10 €

ALTA

2018

J5212/33730/12101

COMPLEMENT ESPECIFIC CENTRES CIVICS

113,63 €

ALTA

2018

J5212/33730/16000

SEGURETAT SOCIAL CENTRES CIVICS

125,96 €

ALTA

2018

J5213/23170/13100

LABORAL TEMPORAL PLA DACOLLIDA

1.576,94 €

ALTA

2018

J5213/23170/16000

SEGURETAT SOCIAL PLA D'ACOLLIDA

518,64 €

ALTA

2018

J5220/13000/12000

SOUS DEL GRUP A1 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA

224,59 €

ALTA

2018

J5220/13000/12001

SOUS DEL GRUP A2 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA

197,49 €

ALTA

2018

J5220/13000/12003

SOUS DEL GRUP C1 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA

302,51 €

ALTA

2018

J5220/13000/12004

SOUS DEL GRUP C2 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA

128,21 €

483,68 €

30,64 €
84,57 €
246,85 €
37,08 €

ALTA

2018

J5220/13000/12006

ALTA

2018

J5220/13000/12100

ALTA

2018

J5220/13000/12101

TRIENNIS GRAL. SEGURETAT CIUTADANA
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GRAL. SEGURETAT CIUTADANA
COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. SEGURETAT CIUTADANA

ALTA

2018

J5220/13000/16000

SEGURETAT SOCIAL GRAL. SEGURETAT CIUTADANA

ALTA

2018

J5221/13210/12003

SOUS DEL GRUP C1 PROTECCIO CIUTADANA

ALTA

2018

J5221/13210/12006

TRIENNIS PROTECCIO CIUTADANA

ALTA

2018

J5221/13210/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROTECCIO CIUTADANA

ALTA

2018

J5221/13210/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC PROTECCIO CIUTADANA

28.614,96 €

ALTA

2018

J5221/13210/16000

SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIUTADANA

16.516,16 €

149,65 €

1.267,10 €
742,16 €
14.218,13 €
2.741,21 €
6.878,81 €

ALTA

2018

J5222/13360/12001

SOUS DEL GRUP A2 DISCIPLINA VIARIA

197,49 €

ALTA

2018

J5222/13360/12003

SOUS DEL GRUP C1 DISCIPLINA VIARIA

151,26 €

ALTA

2018

J5222/13360/12004

SOUS DEL GRUP C2 DISCIPLINA VIARIA

256,41 €

ALTA

2018

J5222/13360/12006

TRIENNIS DISCIPLINA VIARIA

167,65 €

ALTA

2018

J5222/13360/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ DISCIPLINA VIARIA

319,09 €

ALTA

2018

J5222/13360/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC DISCIPLINA VIARIA

ALTA

2018

J5222/13360/13100

LABORAL TEMPORAL DISCIPLINA VIARIA

525,78 €
1.841,21 €

ALTA

2018

J5222/13360/16000

SEGURETAT SOCIAL DISCIPLINA VIARIA

968,11 €

ALTA

2018

J5223/13510/12000

SOUS DEL GRUP A1 PROTECCIO CIVIL

224,59 €

ALTA

2018

J5223/13510/12006

TRIENNIS PROTECCIO CIVIL

ALTA

2018

J5223/13510/12100

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROTECCIO CIVIL

109,22 €

ALTA

2018

J5223/13510/12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC PROTECCIO CIVIL

221,15 €

ALTA

2018

J5223/13510/16000

SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIVIL

155,54 €

TOTAL DESPESA
Moviment
BAIXA

2017

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

J2100/92901/50100

FONS DE CONTINGENCIA VOLUNTARI

TOTAL FINANÇAMENT

33,08 €

474.640,79 €
Import
474.640,79 €

474.640,79 €
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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: En tot cas, el senyor Terrades en farà també la presentació, endavant:
Senyor Terrades: Sí, en aquest cas, sí, molt breu. Per explicar aquests 474.642 euros
que estaven en el fons de contingència i que ara passen a suplementar les partides
corresponents que ens permetran augmentar els sous dels treballadors públics
municipals, treballadors i treballadores, aquest increment de l'1'5% que recolliran
segurament els Pressupostos Generals de l'Estat que s'aprovaran la propera
setmana.
Alcalde: Aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 17 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates i de C’S; i les 4 abstencions dels Grups Municipals
d, ERC-AG-AM, de la CpG-CUP-PA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA TERRITORIAL

6. Aprovar l’addenda al Conveni formalitzat 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 la societat Empresa Sagalés,
SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a
Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a
l’exercici 2018.

Número Expedient: 46/2018/267
Fets
En data 27 de desembre del 2017 es va formalitzar el Conveni entre el Departament
de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, en què es
definien les actuacions de les parts per a millorar les comunicacions mitjançant
serveis de transport públic de viatgers per carretera entre aquests municipis,
mitjançant l’establiment de les comunicacions que es detallen en els annexos del
conveni dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera
Barcelona – Sant Feliu de Codines amb filloles (V- 6439) i Barcelona - Granollers,
amb fillola a Llinars (V - 1878; B - 102), de les quals n’és concessionària la societat
Empresa Sagalés, SA.
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Per tal d’atendre l'explotació dels serveis de transport durant l’any 2018 amb el màxim
de qualitat, havent estat detectats elements de millora en diversos aspectes del
servei, la Comissió de Seguiment del conveni, prevista en el pacte desè, proposa un
seguit de modificacions de disseny de línies, horaris i dedicació de recursos, que es
descriuen a continuació i que es recullen en la proposta d’addenda al conveni del
2018 que es presenta. Recull també l’addenda l’actualització del pressupost
d’aquestes actuacions que es pretenen posar en funcionament a partir del pròxim 1 de
juliol del 2018 i la determinació del seu règim de finançament d’acord amb el nou
servei prestat des de la data assenyalada i fins a la finalització del conveni.
Finançament que, segons determina l’acord onzè del conveni vigent, serà el de la
data de liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen
l’objecte, llevat que es produís la resolució o alguna de les causes d’extinció
anticipada que recull l’acord dotzè.
El conveni aprovat pel 2018, anterior al tancament de l’exercici, ja fa referència a
l’augment constant de l’ús de les línies de Transgran dels darrers anys i introdueix
canvis d’horaris i recorreguts de les línies. La liquidació definitiva de 2017, que
reflecteix l’increment continuat de l’ús de les línies, amb un augment de 39.777
viatgers en relació a l’any anterior, així com l’anàlisi efectuada per la Comissió de
Seguiment del conveni abans esmentats, han posat de manifest quines són les
necessitats reals i ha donat lloc a una proposta de solució, a mitjà termini, que és la
que recull l’addenda que es porta a aprovació.
Si al pressupost aprovat en el conveni del 2018 hi havia prevista una dotació per
l’amortització i finançament anual d’un nou autobús híbrid i donava cobertura a les
millores del servei en estudi, com ara la reducció de la freqüència de pas de la línia 1
per passar a ser de 20 minuts al llarg de tot el dia, o els canvis en el recorregut de les
línies 3, 21, 22 i 6, l’addenda que es proposa aprovar recull la proposta definitiva.
En el decurs dels mesos de novembre del 2017 a març del 2018, la Comissió de
Seguiment treballa en el desenvolupament d’aquest Pla de Millora a mitjà termini; es
concreten els ajustos de les línies i, tenint en compte els recursos econòmics,
materials i temporals, hi ha hagut acord entre els ajuntaments per a dur a terme
aquestes modificacions a partir de l’1 de juliol de 2018, segons ordre del dia de la
reunió celebrada el passat 15 de març de 2018 i que compta amb l’acord del
Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’Autoritat del Transport Metropolità.
L’ajust consisteix bàsicament en la segregació del flux existent entre la línia 21 i 22, de
manera que una línia connecti Can Bassa amb l’Hospital i l’altra Bellavista amb
Granollers Centre. L’altre ajust a realitzar per mantenir i millorar l’oferta actual
consisteix a incloure dins les fins ara anomenades línies centrals (L1, L20, L21, L22 i
L3) la línia 6, que modifica el seu recorregut per arribar fins a l’estació de Rodalies
Granollers Centre i el barri de Can Bassa, amplia la seva cobertura horària, manté
una freqüència constant al llarg de tot el dia (de dilluns a divendres laborables) i
amplia la seva oferta els laborables del mes d’agost, oferta que fins ara no es
disposava.
D’altra banda, les modificacions proposades a les línies centrals, permeten realitzar
les modificacions necessàries a les línies 4 Canovelles – Granollers (P.I. Can Castells)
i 512 Cànoves – Corró d’Avall – Granollers, que contribueixen en la millora global del
servei.
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La línia 4 es dotarà de tres antenes que permetin un desplaçament ràpid des dels
barris i des del Polígon de Can Castells fins al centre de Canovelles, i alhora, fomentin
l’intercanvi a les línies 1 i 3, i ampliació d’una hora la cobertura horària del servei. A la
línia 512 s’acorda ampliar l’oferta de transport actual als dies laborables del mes
d’agost, per homogeneïtzar el servei amb la línia L6.
Els nous canvis que es proposen en aquest acord i els ja previstos en el conveni de
2018 entraran en funcionament el dia 1 de juliol de 2018.
Per realitzar aquests ajustos a la xarxa i per criteris d’oportunitat i de sostenibilitat
ambiental, es proposa la incorporació de 5 nous vehicles a la flota. Aquests vehicles
reuniran les característiques tècniques necessàries per ajustar-se als recorreguts de
les línies i al mateix temps garantir una millora de l’eficiència, motiu pel qual tots els
vehicles adquirits seran vehicles híbrids amb sistema de combustió i elèctric i de
menys de 12 metres. S’estima que puguin estar disponibles a partir de desembre del
2018.
Amb l’adquisició d’aquests vehicles s’assolirà una hibridació dels vehicles titulars que
es destinen a les línies centrals (L1, L20, L21, L22, L23, L3 i L6).
Des de l’aprovació de l’addenda i fins a la incorporació efectiva dels cinc nous
vehicles, el servei es realitzarà amb la flota actual, d’acord amb les especificacions del
pla presentat a la reunió de seguiment de març de 2018. D’acord amb els ajustos
definitius de la xarxa, el vehicle híbrid de 12 metres que es preveia adquirir per
substituir una de les unitats que s’amortitzaven enguany, ja no serà necessari.
Es fixa com data 1 de juliol per tal de disposar del temps suficient per a la implantació
i prova dels nous itineraris i horaris, per tal de realitzar la campanya d’informació als
usuaris un cop finalitzat el curs lectiu 2017 – 2018 i abans de l’inici del nou curs 20182019, el setembre.
Línies, itineraris, freqüències de pas i parades del servei
Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a
l’annex 1.
Línies fins al 30 de juny del 2018:
L1 Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa-Bellavista
L3 Plaça Europa-Estació de França
L 4 Granollers - Canovelles (PI. Can Castells)
L 51 La Roca-Granollers
L6 Les Franqueses-Granollers
LXQ Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”
Línies des de l’1 de juliol del 2018:
L1
L20
L21
L22

Can Gili-Hospital-La Torreta
Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
Can Bassa- Hospital
Estació Rodalies Granollers Centre-Bellavista
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L3 Plaça Europa-Estació de França
L 4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions - (PI. Can Castells)
L 51 La Roca-Granollers
L6 Corró d’Avall -Hospital - Granollers
LXQ Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”
Règim econòmic i finançament del servei
En el pacte cinquè del Conveni 2018 s’estableix que es podrà revisar el seu
pressupost amb motiu de la modificació de les seves condicions de prestació, en els
termes previstos en el pacte segon, mitjançant la formalització de la corresponent
addenda. La base de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost
esmentat, que serà revisat d’acord amb la mateixa variació de costos que hagin estat
autoritzats per la Generalitat de Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de
transport de viatgers per carretera des de la signatura d’aquest Conveni.
En termes econòmics, tal com es mostra a l’annex 2, l’addenda recull les previsions
de despesa i també d’ingressos derivats de les 3 diferents fases de prestació del
servei. Des de gener fins a 30 de juny, la part proporcional del pressupost aprovat en
conveni, sense modificacions; de juliol a novembre, la part proporcional del
pressupost anual que resultaria amb la introducció de tots els canvis en línies,
itineraris i horaris, i finalment la fase 3, corresponent a desembre de 2018, igual a una
dotzena part del pressupost anual que incorpora els canvis en les línies i l’adquisició
dels nous vehicles.
D’aquest pressupost es desprèn la xifra del dèficit del servei i en conseqüència la xifra
d’aportació que correspon a cada ajuntament, segons els percentatges de repartiment
intermunicipal vigents fixats al conveni.
La Comissió de Seguiment considera que quan es disposi de la informació real,
relativa al funcionament de les línies, i hagi transcorregut un període de temps
suficient per fer la quantificació i valoració d’ús, caldrà realitzar l’estudi d’actualització
dels percentatges vigents.
El finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquesta addenda
serà dut a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de
Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès.
L’aportació econòmica per a la prestació dels serveis de transport, es calcularà en els
termes establerts en el pacte quart del Conveni de 29 de maig de 2018, amb la fixació
d’una aportació màxima d’1.575.274,17 euros per a l’any 2018, amb l'objectiu de
mantenir l’equilibri econòmic i financer necessari de l'explotació del servei regular de
transport de viatgers esmentat.
Assenyalar que el pressupost resultant de les modificacions del servei, que queda
recollit a l’addenda que es porta a aprovació, és inferior al pressupost aprovat al
Conveni 2018, de manera que els ajuntaments han de tenir capacitat per fer-se càrrec
del finançament resultant de l’explotació dels serveis de transport estipulats en
aquesta addenda sense necessitat d’incrementar les respectives dotacions
pressupostàries.
Les aportacions econòmiques per a l’any 2018 s’efectuaran de conformitat amb els
criteris i quanties que es detallen, d’acord amb el servei que es prestarà entre l’1 de
gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018:
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Les
/2018
L1,L20,L21,L22
Franqueses
del Vallès per i L3
la
incorporació
de la K6 a les
línies centrals

L4:
GranollersCanovelles

Departament de
Territori i
Sostenibilitat

93.437,74

Ajuntament de
granollers

744.679,66

Ajuntament de
La Roca del
Vallès

42.723,01

Ajuntament de
Les Franqueses
del Vallès

52.427,00

Ajuntament de
Canovelles
TOTAL

L51:
La Roca del
VallèsGranollers

52.427,00

L6, fins 30
juny 2018 i
512 CànovesCorró
d’AmuntGranollers

LXQ:
TOTAL
Taller
Ocupaciona
l Xavier
Quincoces

61.461,55

154.899,29

16.000,00
164.625,14

102.182,86

207.348,15

57.807,72

211.522,94

28.407,15

1.101.108,47

121.844,89

760.679,66

212.417,58

239.930,09
164.625,14 119.269,27

16.000,00

1.575.274,77

Liquidació
L’abonament i la liquidació definitiva del servei corresponent a l’exercici 2018 que
estableix aquesta addenda, es durà a terme en les mateixes condicions que les
establertes en el pacte cinquè del Conveni de 29 de maig de 2018.
Seguint el procediment de liquidació fixat a l’acord sisè del conveni aprovat pel 2018,
els ajuntaments abonen les aportacions econòmiques mensualment. A partir del mes
següent a l’aprovació de la present addenda i fins al mes de desembre del 2018,
l’import de les aportacions mensuals seran iguals a la dotzena part de les noves xifres
d’aportació aprovades a l’addenda. Atès que, des del mes de gener i fins al mes
següent al de l’aprovació de l’addenda, les aportacions mensuals efectuades a
l’empresa Sagalés S.A. es realitzaran per l’import establert al conveni 2018, i vist que
els imports de conveni i addenda són diferents, a final d’any serà procedent realitzar la
regularització per la diferència entre els imports abonats a compte. Aquesta
regularització se sumarà a la que es pugui derivar del tancament de l’exercici
econòmic amb la liquidació de final d’any.
Correspon a l’Ajuntament de Granollers la quantitat màxima de 760.679,66 euros, dels
quals
744.679,66 € seran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
J3130.44110.47200 i 16.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
J5122.23140.48000.
Sent l’import de l’aportació de l’Ajuntament de Granollers a les línies L1, L20, L21, L22
i L3 (744.679,66 €) inferior a l’import pel mateix concepte segons conveni (801.201,67
€), correspon realitzar la cancel·lació parcial de l’aportació amb un suplement negatiu
de l’operació comptable AD 12018000003679 de 56.522,01 euros.
Es proposa a ple de la corporació
PRIMER.- Aprovar l'addenda al Conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de
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Les Franqueses del Valles, l'Ajuntament de La Roca del Vallés, l'Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A i documents annexes, per
a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers,
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès que es transcriu
literalment:
“Addenda al Conveni de data 29 de maig de 2018 entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la
societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers
per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès
Barcelona, .............................. 2018
REUNITS
El Sr. ..................................., que actua en nom i representació del Departament de
Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la seva
qualitat de .................................. segons nomenament de data ................. i en virtut de
les atribucions que li confereix la resolució d'autorització de signatura del conseller de
Territori i Sostenibilitat de ......................, d’acord amb el que determina l’article 11 de
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l’Autoritat del Transport
Metropolita de Barcelona, en endavant ATM, en la seva qualitat de director general
segons nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de data 24 de febrer de
2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art. 11.f) dels Estatuts del
Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels
Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig.
El Sr. Josep Mayoral i Antigas, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de
Granollers, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 13 de juny de 2016, i
en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
El Sr. Emili Cordero Soria, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de
Canovelles, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 28 d’octubre de
2016 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
El Sr. Francesc Colomé i Tenas, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 13 de
juny de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
El Sr. Carles Fernández i Pérez, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 3 de març de
2018, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
El Sr. Ramón Sagalés i Orteu, que actua en nom i representació de la societat
Empresa Sagalés, SA, en la seva qualitat d’Apoderat de la societat segons escriptura
de poder atorgada pel notari Ramón Costa i Fabra en data 14 de juny de 2017, amb el
seu protocol 970/2017.
Les parts, que es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació
per a signar aquesta addenda al Conveni de 28 de maig, a tal efecte:
EXPOSEN
I. El Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme una sèrie d'actuacions
per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat d'efectuar
una assignació més eficient de recursos i permetre a la ciutadania exercir el seu dret a
la mobilitat.
II. De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
Ajuntaments de Granollers, Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del
Vallès, tenen competències pròpies sobre el transport públic de viatgers.
II. L’Ajuntament de Granollers és sensible a la necessitat de millorar, fent ús del
transport públic, la mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis veïns de la
seva conurbació: Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per tal de
permetre una millor cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans
d’aquests municipis d’una forma més sostenible i eficient.
III. Els ajuntaments de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del
Vallès, que participen activament en el manteniment de la xarxa de transport públic
dels seus municipis, manifesten el seu interès en la millora dels serveis que atenen
les necessitats de mobilitat dels seus municipis especialment en relació a la ciutat de
Granollers mitjançant una coordinació adequada dels serveis urbans i interurbans
existents en aquest àmbit territorial.
IV. L'Autoritat del Transport Metropolità, administració que regula el sistema tarifari
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquestes actuacions de millora en
els serveis de transport públic de viatgers que atenen els municipis de Granollers,
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que formen part del
sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

V. L’Empresa Sagalés SA, és titular de la concessió per a l’explotació del servei
regular de transport públic de viatgers per carretera:
- Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc del qual es
presten les línies Granollers – Canovelles (PI. Can Castells) i les Franqueses
del Vallès – Granollers, i
- Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 1878; B - 102), en el marc de la
qual es prestarà el servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme
municipal de la Roca del Vallès de la Torreta, la Roca-Centre, Santa Agnès de
Malanyanes i el centre comercial de la Roca Village,
totes dues de competència de la Generalitat de Catalunya,.
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VI. En data 29 de maig de 2018 s’ha formalitzat el Conveni entre el Departament
de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament
de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis
de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses
del Vallès i la Roca del Vallès, en què es defineixen les actuacions de les parts
per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de
viatgers per carretera a les esmentades poblacions, amb l’establiment de les
comunicacions que es detallen en els seus annexos dins dels serveis regulars
interurbans de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines a
Barcelona amb filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V 1878; B - 102.), del qual n’és concessionària l’Empresa Sagalés, SA.
VII. En el pacte cinquè del Conveni esmentat s’estableix, en el seu darrer paràgraf,
que es podrà revisar el seu pressupost amb motiu de la modificació de les seves
condicions de prestació, en els termes previstos en el pacte segon, mitjançant la
formalització de la corresponent addenda. La base de càlcul per a la corresponent
revisió serà la del pressupost esmentat, que serà revisat d’acord amb la mateixa
variació de costos que hagin estat autoritzats per la Generalitat de Catalunya en les
tarifes dels serveis interurbans de transport de viatgers per carretera des de la
signatura d’aquest Conveni.
VIII. Atesa l’evolució actual del servei analitzada en les diverses Comissions de
seguiment del Conveni, en data 15 de març de 2018 les parts acorden modificar,
mitjançant una addenda, el Conveni 2018 amb l’objectiu d’introduir una sèrie de
canvis a la xarxa de transport públic de viatgers per carretera que permeti oferir unes
millors condicions de la prestació del servei i s’adapti a les necessitats de les
persones usuàries dels municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i la Roca del Vallès.
L’esmentada millora, que haurà d’implementar-se a partir del 1 de juliol de 2018 ,
comportarà la modificació d’horaris, itineraris i de pressupost i principalment consisteix
en:
• Increment de freqüència de la L1 a 20 minuts tot el dia
• Canvi d’itinerari de la L3 que permet una connexió entre Canovelles i el centre
de Granollers més directe alhora que millora l’oferta de servei a la zona dels
jutjats de Granollers, al barri del Ramassar i a la zona de la Torreta de la Roca
del Vallès.
• Segregar el flux existent entre la línia 21 i 22 de manera que només la línia 21
faci Can Bassa- Hospital .
• La L6 modifica el seu recorregut per arribar fins a l’estació de Rodalies
Granollers Centre i el barri de Can Bassa, amplia la seva cobertura horària,
manté una freqüència constant al llarg de tot el dia (de dilluns a divendres
laborables) i amplia la seva oferta els laborables del mes d’agost, oferta que
fins ara no es disposava.
• Ajust de les línies centrals, per modificacions a les línies 4CanovellesGranollers (P.I. Can Castells) i 512 Cànoves-Corró d’Avall-Granollers, afegint
l’ampliació d’una hora de la cobertura horària del servei.

IX. De conformitat, doncs, amb el que estableix el pacte cinquè del Conveni de
29 de maig de 2018 , i per tal d’atendre l’explotació dels serveis de transport
durant l’any 2018, les parts, mitjançant aquesta addenda acorden l’actualització
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del pressupost d’aquestes millores de servei per a l’any 2018 i la determinació
del seu règim de finançament.
Per tot això, d'acord amb aquestes consideracions, les parts
ACORDEN
Primer.- Objecte del Conveni
Aquesta Addenda al Conveni de 29 de maig de 2018, té com a objecte definir les
actuacions de les parts per la millora de les línies que són objecte del Conveni, a partir
del 1 de juliol de 2018, segons es detalla a l’acord segon i revisar-ne el seu
pressupost per a la seva actualització.
Segon.- Línies, itineraris, freqüències de pas i parades del servei
Les 9 línies establertes en l’apartat segon del Conveni de 29 de maig de 2018 a partir
de l’1 de juliol de 2018 es modificaran de la forma següent:
1 gener 2018 – 30 juny 2018
L1 Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes,
festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa - Bellavista

1 juliol 2018 - 31 desembre 2018
L1 Can Gili-Hospital-La Torreta
L20
Can Bassa-Can Mònic (dissabtes,
festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Hospital
L22 Estació de Rodalies Granollers Centre Bellavista
L3 Plaça Europa - Estació de França
L3 Plaça Europa – La Torreta
L 4 Granollers - Canovelles (PI. Can L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions
Castells)
(PI. Can Castells)
L 51 La Roca-Granollers
L 51 La Roca-Granollers
L6 Les Franqueses-Granollers
L6 Corró d’Avall- Hospital-Granollers
LXQ
Taller
Ocupacional
“Xavier LXQ Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”
Quincoces”
Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a
l’annex 1
Tercer.- Actuacions i compromisos de les parts
El Departament de Territori i Sostenibilitat, d’una banda, mitjançant la Resolució del
director general de Transports i Mobilitat de data 13 de juny de 2018, autoritza a
l’Empresa Sagalés, SA les modificacions necessàries en les condicions de prestació
del servei públic regular de transport de viatgers per carretera, esmentat en el pacte
anterior, per a prestar els serveis de transport que són l’objecte d'aquesta addenda al
Conveni, i d’altra banda, participa en el finançament d’aquestes actuacions segons
l’establert en el pacte quart.
Quart .- Règim econòmic i finançament del servei
D’acord amb l’evolució dels costos derivats de l’explotació del serveis de transport que
constitueixen l’objecte del Conveni de 29 de maig de 2018 i de les modificacions de
les condicions de prestació que es fixen en el pacte segon d’aquesta addenda, i en els
termes previstos en el pacte cinquè, darrer paràgraf, del dit Conveni, s’efectua una
actualització del pressupost per a l’any 2018 amb el detall que figura en l’annex 2.
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El finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquesta addenda
serà dut a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de
Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès.
L’aportació econòmica per a la prestació dels serveis de transport, es calcularà en els
termes establerts en el pacte quart del Conveni de 29 de maig de 2018 , amb la
fixació d’una aportació màxima de 1.575.274,17 euros per a l’any 2018, amb l'objectiu
de mantenir l’equilibri econòmic i financer necessari de l'explotació del servei regular
de transport de viatgers esmentat.

Departament
de Territori i
Sostenibilitat
Ajuntament
de Granollers
Ajuntament
de La Roca
del Vallès
Ajuntament de
Les Franqueses
del Vallès
Ajuntament
de Canovelles
TOTAL

-

-

93.437,74 €

61.461,55 €

744.679,66 €
164.625,14 €

102.182,86 €
211.522,94 €

52.427,00 € 1.101.108,47 €

TOTAL
154.899,29 €

16.000,00 €

42.723,01 €

52.427,00 €

LXQ: Taller Ocupacional Xavier Quincoces”

L6 (fins 30/06/2018) i 512 Cànoves-Corró
d’Amunt-Granollers

L51: La Roca del Vallès - Granollers

L4: Granollers – Canovelles

i L6 (des de l’1/07/2018)L1, L20, L21, L22 i L3

Aportació de Les Franqueses del Vallès per la
incorporació de la L6 a les línies centrals

Les aportacions econòmiques per a l’any 2018 s’efectuaran de conformitat amb els
criteris i quanties que es detallen, d’acord amb el servei que es prestarà entre l’1 de
gener de 2018 i el 31de desembre de 2018:

760.679,66 €
207.348,15 €

57.807,72 €

212.417,58 €

28.407,15 €
121.844,89€ 164.625,14 € 119.269,27 €

239.930,09 €
16.000,00 €

1.575.274,77 €

Departament de Territori i Sostenibilitat: 154.899,29 €, amb càrrec a la partida
pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000.
Ajuntament de Granollers 760.679,66 €, dels quals 744.679,66 € seran amb
càrrec a la partida pressupostària J3130.44110.47200 i 16.000 € amb càrrec a
la partida pressupostària J5122.23140.48000.
Ajuntament de la Roca del Vallès: 207.348,15 € amb càrrec a les partides
pressupostàries 06 440 22301 – Transport Públic La Roca , 06 440 22300 –
Transport Públic La Torreta.
Ajuntament de les Franqueses del Vallès: 212.417,57 €, amb càrrec a la partida
pressupostària 2018 05 4411 22300.
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-

Ajuntament de Canovelles 239.930,09 €, amb càrrec a la partida pressupostària
200 4411 45000.

En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior
al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions
implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació al
finançament del servei.
El pressupost dels serveis de transport que és objecte d’aquesta addenda podrà ser
revisat en els termes i les condicions que es detallen en el Conveni de 29 de maig de
2018 amb motiu de la modificació de les condicions de prestació dels serveis de
transport, o en el cas que s’instrumentin més pròrrogues del Conveni esmentat en el
futur.
Les aportacions del Departament de Territori i Sostenibilitat es duran a terme sobre la
base de les mesures de finançament establertes per a la millora dels serveis públics
regulars de transport de viatgers per carretera mitjançant el contracte programa amb
la societat concessionària l’Empresa Sagalés, SA, que preveu una aportació de
154.899,29 euros una vegada aportada la documentació prevista per a la
determinació del dèficit de prestació del servei en els termes establerts en aquest
pacte amb càrrec a la partida pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000.
L’abonament i la liquidació definitiva del servei corresponent a l’exercici 2018 que
estableix aquesta addenda, es durà a terme en les mateixes condicions que les
establertes en el pacte cinquè del Conveni de 29 de maig de 2018 .
Cinquè .- Vigència
Aquesta Addenda al Conveni de 29 de maig de 2018 serà vigent i produirà efectes a
partir del 1 de juliol de 2018 i fins a la liquidació de la despesa produïda per les
actuacions que en constitueixen l'objecte, sens perjudici que, un cop exhaurida la seva
vigència, las parts acordin la continuïtat d’aquestes actuacions mitjançant la signatura
d’un nou conveni.
Sisè .- Altres condicions
Les parts expressament reconeixen i s’obliguen al compliment de tota la resta de
condicions, pactes i acords que, no havent estat recollits expressament en aquesta
addenda de modificació de serveis i revisió de pressupost, es trobin previstos en el
Conveni subscrit per les parts en data 28 de maig de 2018, al que es remeten.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda de modificació de
serveis i revisió de pressupost al Conveni de 29 de maig de 2018 en set exemplars i a
un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.”
SEGON.- Alliberar crèdit de l’operació comptable AD12018000003679 per un import
de 56.522,01 euros, atès les modificacions en el finançament de l’explotació del servei
de transport estipulat en l’addenda objecte d’aquest acord.
TERCER.- Facultar a l’il·lustríssim senyor alcalde de l’Ajuntament de Granollers per a
la signatura de l’addenda.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses
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del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat Metropolità de Barcelona i
l’empresa Sagalés SA.

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació el regidor de mobilitat, té la paraula el
senyor Segovia, endavant:
Senyor Segovia: Gracias alcalde.
Durante mi intervención en el pleno del pasado mes de diciembre, donde
aprobábamos el convenio para la mejora del transporte público por carretera en
Granollers, Canovelles, La Roca y Les Franqueses del Vallès, ya hice referencia
que dicho convenio dejaba la puerta abierta a unas posibles modificaciones que
estábamos perfilando los integrantes de la Comissió de Seguiment de Transgran.
Unas modificaciones que, finalmente han sido más que las inicialmente teníamos
previstas y que nos deben permitir mejorar el servicio que se presta actualmente a
partir del 1 de julio. Con dos objetivos principales: Evitar la saturación de algunas
líneas y favorecer que siga creciendo el número de personas usuarias de este
modo de transporte.
¿En qué consisten estas mejoras? Haré un repaso a las más destacadas:
La principal, la Línea 1 que es la que da servicio a Can Gili-Hospital-la
Torreta recortará el tiempo de espera de 30 a 20 minutos.
La L-1, seguirá manteniendo las mismas paradas y recorrido. Habrá un aumento de
la frecuencia de paso, pasando, ésta a los 20 minutos durante toda la jornada, en
lugar de la combinación existente hasta ahora que oscilaba entre los 20 y los 30
minutos según tramos del día, cosa que hacía bastante complicado seguir el
horario.
La línea 21 tendrá un recorrido más corto con el objetivo de incrementar su
puntualidad. Actualmente iba de Can Mònic a Can Bassa y ahora irá desde el
Hospital a Can Bassa. Este cambio, permitirá acceder de manera más directa al
hospital desde el sur de la ciudad. La conexión hasta Can Mònic quedará
garantizada con el nuevo recorrido de la línea 6.
La línea 22 también verá reducido su recorrido, que hasta ahora iba de Bellavista a
Can Bassa y pasará a ir de Bellavista hasta la estación de tren de Granollers
Centre.
El trayecto desde la estación de Granollers Centre hasta Can Bassa también se
cubrirá con el nuevo recorrido de la línea 6.
Al incrementar la frecuencia de paso de la línea 1 y coincidir también en buena
parte con el recorrido hacia la línea 3, se ha rediseñado esta última línea, con un
nuevo trazado este-oeste, conectando Canovelles con el polígono del Ramassar y
la Torreta.
En el término municipal de Granollers, que es lo que nos afecta, esta línea tendrá
una nueva parada delante de los juzgados, y se mejorará la comunicación con el
cementerio, el tanatorio y el polígono del Ramassar, por donde antes no se pasaba
y que ahora con este recorrido, en tres expediciones diarias, concretamente a las
10:18, 13:18 y 15:48, cubriremos la demanda de la Asociación “el Xiprer” para que
algunas de las personas usuarias de los servicios que ofrecen puedan acceder en
transporte público.
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La linea 4 también se divide en tres ramales, para ofrecer mayor y mejor cobertura
en las diversas urbanizaciones de Canovelles y al polígono industrial. Estos tres
recorridos acaban su recorrido, en lo que nos afecta a Granollers, en la plaça de la
Constitució.
La Linea 6 amplía su recorrido desde el Ayuntamiento de Les Franqueses hasta
Can Bassa, pasando por la Estación de Renfe de Granollers Centre, como hacía
antes referencia.
Otro tema destacable que comporta esta modificación, es que contempla la
adquisición de cinco nuevos vehículos híbridos.
Para realizar estos ajustes en los recorridos y por criterios de oportunidad y
sostenibilidad ambiental, se propone la incorporación de 4 vehículos de 10 metros
de longitud. Previsiblemente estarán en servicio a finales de año, por lo que
Granollers y su conurbación dispondrán, en 2019, de una flota más sostenible
ambientalmente. El coste de estos autobuses es de 320 mil euros cada uno y
tendrán un período de amortización de 14 años.
También cabe destacar que el mismo 2019 estos vehículos substituyen a otros 4,
actualmente en servicio, bien o porque finaliza su vida útil, o bien porque sus
dimensiones no son apropiadas para los nuevos recorridos y son menos eficientes
medioambientalmente.
Este plan de mejora que presentamos prevé que para el año 2021, la compra de 1
nuevo vehículo de 12 metros que se incorporaría a la linea 1 y cuyo coste se estima
en 340 mil euros.
Finalmente, señalar que el sobre coste que suponen estas mejoras en relación al
convenio vigente para este año es de aproximadamente 10.000€. Que se añaden
al coste total del servicio que era de 2.082.000€, y pasa a ser 2.092.000€ lo que
supone un aumento del 0,5%.
Ya que sólo es este impacto, ya que esperamos más ingresos, aproximadamente
unos 41.000€, lo que supondría, la estimación que tenemos hecha de un 4’5% de
aumento más que preveía el convenio, debido fundamentalmente al hecho de que
prevemos que aumente el número de pasajeros transportados, el déficit final del
servicio y por tanto la aportación de los ayuntamientos para el conjunto de las líneas
centrales 1, 21, 22, 3 y 6, va a ser inferior en un 7,1%. En el caso de Granollers
representa una disminución de unos 56 mil euros de lo que teníamos previsto
gastar este año.
Esta estimación de mayores ingresos es consecuencia de que prevemos un
aumento aproximado del 3%, eso viene a ser unos 35.000 viajeros y, debido a estos
cambios, y que puedan llegar a ser más de 1,2 millones, los viajeros que en el 2018
que utilizarán los autobuses de Transgran.
Acabo. Como pueden ver, la Comissió de Seguiment de Transgran sigue haciendo
lo que le toca, su trabajo, que entre otras cosas, es ir proponiendo constantes
mejoras para que el uso del transporte público en nuestras ciudades aumente su
protagonismo.
Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha demanades intervencions. Sí que hi ha
demanada votació.
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S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM i de C’S; i les 2 abstencions del
Grup Municipal de la CpG-CUP-PA
7. Devolució de la garantia definitiva del contracte de gestió del servei públic de
neteja viària i recollida de residus

Número Expedient: 187/2018/48 (DF 131/10)
Fets:

El Ple de la Corporació amb data 26 de juliol de 2011 va adjudicar a l'empresa
Urbaser,SA, amb NIF A79524054, el contracte de gestió del servei públic de neteja
viària i recollida de residus de la Ciutat de Granollers, per al període de l'1 d'octubre
de 2011 al 30 de setembre de 2013 per un preu màxim pel període executiu de
207.756,97€ (Iva exclòs), més 576.620,56€ d’Iva (8%), el que fa un total de
7.784.377,53€.
En data 12 de juliol de 2011 i d’acord amb la clàusula VI.2 del Plec de clàusules
administratives particulars, l’empresa Urbaser,SA va dipositar la garantia definitiva per
import de 360.387,85€, mitjançant aval bancari.
En data 26 d’agost de 2011 es va formalitzar el contracte núm.283/2011.
Per acord de Ple de 27 de febrer de 2018 es va aprovar l’acta de recepció del servei
públic de neteja viària i recollida de residus formalitzada per l’empresa adjudicatària
Urbaser SA i l’Ajuntament de Granollers, el 14 de febrer de 2018, en la qual es fa
constar:
1. Reversió a la finalització del contracte (clàusula XIII del PCAP)
1.1. Instal·lacions del Parc central.
Segons la clàusula XIII del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) les
instal·lacions del parc central, centre logístic construït per Urbaser,SA durant l'anterior
contracte, i adscrit a la prestació del servei municipal de recollida de residus i neteja
viària, ha de revertir a l'Ajuntament a la finalització del període contractual, sens
perjudici del contractista a percebre el valor residual en cas de no estar totalment
amortitzat.
En data 20 de gener de 2017 de març de 2017 l'Interventor tècnic municipal en visita
realitzada a les instal·lacions va posar de manifest determinades deficiències i
mancances.
En data 1 de març de 2017 es va procedir a signar l'Acta de recepció de la nau
central, vehicles i maquinària adscrita al servei en la qual es va comprovar que
restaven pendents de resoldre encara les deficiències i mancances que es relacionen:
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Deficiència
•Trencament tanca perimetral de malla de simple torsió
•Trencament mur perimetral de paret de bloc prefabricat de formigó
•Desgast en paviment vestuari homes
•Impacte en tancament de façana amb planxa metàl·lica tipus minionda
•Pintura en revestiment vestuari dones per antiga humitat reparada
•Desgast de la senyalització horitzontal del pati que provoca poca visibilitat
•Resoldre deficiències instal·lació elèctrica detectades en inspecció ATISAE del
22/02/2017
•Justificar si s'ha resolt les deficiències en el sistema d'abocament d'aigües
residuals/pluvials de l'activitat
En data 12 de gener de 2018 es realitza nova visita de comprovació i es constata que
totes les deficiències, tret de la referent al sistema d'abocament d'aigües residuals han
estat resoltes. Es consensua amb Urbaser,SA que les actuacions a realitzar
consisteixen en la canalització de les aigües residuals provinents del pati i del fossar
mecànic cap a la depuradora, per tal d'evitar abocaments directes a la xarxa de
sanejament i es valoren en la quantitat de 10.000,00€, que l'empresa es compromet a
posar a disposició de l'Ajuntament per tal de realitzar les actuacions descrites.
Tret de la incidència anterior, es considera que les instal·lacions compleixen les
condicions necessàries per al normal desenvolupament dels serveis pels quals estan
destinades.
La descripció de les característiques principals de les instal·lacions són les que
s'indiquen:
Parc central ubicat al carrer Palautordera, núm.23 del Polígon Industrial Palou Nord,
de Granollers, en una parcel·la de 3.298 m2 aproximadament de superfície, sobre que
la que s'ha construït una nau de 423 m2 de superfície lineal (planta baixa de 357,70
m2 útils i primera planta de 112,70 m2 útils).
L'Ajuntament reconeixia deure a l'empresa Urbaser, SA en concepte de valor residual
de les instal·lacions la quantitat de 379.659,57 €
1.2. Vehicles i maquinària .
La clàusula XIII del PCAP preveu també la reversió de tots els mitjans de la contracta
a la finalització del període contractual.
L'Ajuntament reconeixia haver rebut d'Urbaser,SA en aquest acte la relació de
vehicles i maquinària.
Tots els vehicles es van rebre amb la documentació oficial (permís de circulació i fitxa
tècnica) a
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nom de l'Ajuntament i la inspecció d'ITV al corrent.
Pel que fa a l'estat de conservació en general dels vehicles rebuts, es pot considerar
que aquesta és acceptable, tenint en compte el desgast normal pel transcurs del
temps, excepte en algun cas puntual, pel que, de comú acord amb l'empresa,
s'acorda que aquesta indemnitzarà l'Ajuntament amb la quantitat de 3.000,00€ per tal
de fer front a les despeses corresponents als treballs de reparacions i manteniments
necessaris per tal de deixar els vehicles i maquinària en condicions suficients perquè
puguin continuar prestant els serveis pels quals van ser adquirits.
La resta de vehicles que l'Ajuntament va cedir a l'adjudicatari han estat donats de
baixa per causa justificada segons acredita l'empresa. En aquest sentit val a dir que
com a conseqüència de la baixa d'aquests vehicles l'empresa Urbaser,SA va facturar
700,00€ al recuperador en concepte de valorització dels residus dels vehicles. Aquest
import es posarà a disposició de l'Ajuntament.
L'Ajuntament reconeixia deure a Urbaser,SA en concepte de valor residual dels
vehicles i maquinària la quantitat de 259.516,52€.
1.3. Rescabalament per diferències en les inversions efectuades.
Un cop analitzada la documentació acreditativa de les inversions realitzades en
contenidors es constaten algunes discrepàncies respecte al número i tipus d'elements
adquirits en relació a l'oferta de l'empresa adjudicatària que afecten a l'import de les
inversions per aquest concepte.
Una part d'aquestes diferències són atribuïbles a la variació en el models de
contenidors i en l'adquisició de tapes destinats als mateixos, no contemplades
inicialment a l'oferta però que responien a necessitats del serveis, i en concret es
tracta del material que havia d'anar a les plataformes per a la recollida de residus del
centre, que ni el plec ni l'oferta contemplaven expressament. Es considera que aquest
material ha de ser abonat a Urbaser,SA perquè va ser adquirit en interès del servei i
perquè en un altre cas es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament.
D'altra banda però hi ha algunes diferències en quant al cost finalment invertit per
Urbaser,SA en l'adquisició dels diferents models de contenidors, essent aquest inferior
al que es venia retribuint mensualment, de manera que ambdues parts reconeixen
que l'Ajuntament ha pagat indegudament 4.859,52€ en excés sobre el teòric que
hauria d'haver abonat.
En el mateix sentit, l'adjudicatari va preveure l'adquisició i instal·lació de 13 GPS en
els carrets de neteja viària que, finalment, es va considerar convenient no col·locar,
però que com que formaven part de l'oferta inicial es van abonar a l'empresa
mitjançant les certificacions mensuals. Aquests elements es van valorar en 4.875,00€,
per la qual cosa Urbaser,SA accepta el reintegrament de les quantitats cobrades
indegudament.
2. Aportació del 0,3% en concepte de finançament de les campanyes de
conscienciació, sensibilització institucional i comunicació directa.
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La clàusula 13.3 del Plec de Clàusules Tècniques Particulars (PCTP) preveu que
l'adjudicatari aportarà pel finançament de les campanyes de conscienciació,
sensibilització institucional i comunicació directa una partida equivalent al 0,3% del
pressupost anual, entès aquest com el cost total anual de la concessió incloent el
benefici industrial i les despeses generals, i excloent l'Iva.
D'acord amb les consultes efectuades als serveis jurídics i als serveis de contractació
municipals, el període a computar per a la determinació de l'import de l'aportació de
l'adjudicatari per aquest concepte, serà el període executiu del contracte, incloent les
pròrrogues previstes, però no es tindran en consideració les pròrrogues forçoses. Per
tant, de conformitat amb aquest criteri, les certificacions a computar seran les
corresponents al període que compren des de l'1 d'octubre de 2011 al 30 de setembre
de 2015, ambdues incloses, i que ascendeixen a l'import de 14.483.265,19€ a les
quals s'aplicarà el 0,3% establert als plecs, i del que resulta la quantitat de
43.449,80€.
L’empresa Urbaser SA va acreditar haver efectuat durant el període contractual en
relació amb aquest tema la quantitat de 26.790,00 €.
Per tant, el ròssec és de 16.659,80 € a favor de l’Ajuntament.
3. Aportacions de 50.000€ anuals per a la contractació d'auditors externs.
L'empresa Urbaser,SA en la seva oferta (apartat 6.4.1.Control de qualitat) manifestava
la voluntat de posar a disposició de l'Ajuntament una partida de 50.000€ anuals per a
la contractació d'auditories externes del servei.
Durant el temps de prestació del servei s'han efectuat diverses auditories de serveis
de les quals l'Ajuntament en té còpies, i una enquesta de satisfacció als ciutadans en
relació al servei objecte del contracte.
Segons acredita Urbaser,SA mitjançant les corresponents factures, les despeses
totals en que va incórrer l'empresa per aquest concepte van ser de 54.260,00€.
Efectuades les corresponents consultes als serveis jurídics i als serveis de
contractació municipals en relació al caràcter de l'obligació derivada d'aquest
oferiment, i de la possibilitat d'exigir al concessionari els imports no disposats, s'arriba
a la conclusió que aquests constituïen un recurs màxim a disposició de l'Ajuntament
per donar compliment a l'objecte pel qual varen ser concebuts, i que si aquests no han
estat necessaris més enllà dels imports acreditats, no poder ser exigits en fase de
liquidació al contractista.
4. Revisions de preus.
Urbaser,SA, mitjançant escrit presentat al registre general de l'Ajuntament amb data
31/08/2016 va demanar la revisió de preus aplicable al contracte amb efectes de l'1
d'octubre de 2015. Posteriorment amb data 24/02/2017 va demanar la revisió per al
període comprés d1 l'1 d'octubre de 2016 a 28 de febrer de 2017, data en que deixava
de prestar serveis a l'Ajuntament.
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L'IPC del primer període va ser del -0,90% al que s'ha d'aplicar el 85% segons
disposa la clàusula II.2 del PCAP, del que resulta un -0,77% que aplicat a la facturació
suposa un import a favor de l'Ajuntament de 27.646,66€.
Pel que fa a la segona revisió, l'IPC aplicable seria del 0,20% del que en resultaria un
0,17% de revisió, que sobre la facturació del període suposa un import a favor
d'Urbaser de 2.462,07€.
La compensació entre la primera revisió a favor de l'Ajuntament i la segona a favor de
l'empresa dona com a resultat final la quantitat de 25.184,59€ a favor de l'Ajuntament.
En l’acord de Ple de 27 de febrer de 2018, s’aprovava la liquidació del contracte per
un import executat de 19.586.999,22€, més 1.892.396,17€ d'IVA, que fan un total de
21.479.395,39€, i s’aprovaven:
- el reconeixement de les obligacions que es relacionen a la part expositiva a favor
d’Urbaser,SA en concepte de valors residuals de l’immoble, maquinària i vehicles
adscrits al contracte de recollida de residus i neteja viària per import de 639.176,10€,
més 54.498,47€ d'IVA, que fan un total de 693.674,57€, dels quals 679.410,20€
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària J3110/16901/62702 del vigent pressupost
de despeses, atès que la resta, és a dir, 14.264,37€ corresponen a les quotes d’Iva
del Servei de recollida comercial i tenen la consideració de deduïbles.
- factures rectificatives que es relacionen a la part expositiva, relatives a les revisions
de preus, i a les compensacions per diferències en les inversions efectuades, per
import total de 34.919,11€, més 3.491,91€ en concepte d’Iva, que fa un total de
38.411,02€ que es van abonar contra la factura corresponent als valors residuals
- les liquidacions que havia de satisfer Urbaser,SA, , relatives a deficiències de
manteniment en els vehicles, valorització de vehicles, diferències en l’aportació per
campanyes de conscienciació i deficiències en el sistema d’abocament de la Nau
central, per import total de 30.359,80€.
En el mateix acord s’aprovava el procediment de compensació d’ofici dels drets
pendents de cobrament amb les obligacions reconegudes anteriorment esmentades i
ordenar la transferència a favor d’Urbaser,SA, per import de 624.903,75€, tot
declarant extingits els crèdits respectius .
Consultada la comptabilitat oficial municipal resulta que les operacions comptables
relacionades amb la liquidació han estat formalitzades, segons confirmació de la
Tresoreria municipal, amb dates 19/04/2018 i 23/04/2018 i són les que es detallen tot
seguit:
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Núm ero

Codi

Tipus

Data documData anota Data com p Im port

Estat

Àrea gestorReferència

12018000026837 RP

Original

23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 542.713,81 Definitiu

SERVP

12018000026203 RP

Original

23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018

67.925,57 Definitiu

SERVP

12018000026046 RP

Original

19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018

68.770,82 Definitiu

SERVP

12018000025966 I

Original

19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018

16.659,80 Definitiu

HISEN

12018000025965 I

Original

19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018

13.000,00 Definitiu

HISEN

12018000025964 I

Original

19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018

700,00 Definitiu

HISEN

12018000025963 I

Original

19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018

23.726,63 Definitiu

HISEN

12018000025962 I

Original

19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018

3.976,42 Definitiu

HISEN

12018000025961 I

Original

19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018

2.084,73 Definitiu

HISEN

12018000025960 I

Original

19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018

8.623,24 Definitiu

HISEN

679.410,20

30.359,80

38.411,02

D’altra banda, segons informa, la Secretaria Municipal, no consta a data 18/06/2018,
cap recurs administratiu ni judicial, a nom de l’empresa Urbaser, SA
El termini de garantia establert en els Plecs de clàusules administratives i el contracte
formalitzat era de 3 mesos.
5. El 8 de maig de 2018, registre d’entrada 2018018606, Urbaser SA va sol·licitar el
retorn de l’aval 1587/15342, d’import 360.387,85€ (CVD201100046264).
6. El 20 de juny de 2018 el cap de Serveis Municipals ha emès informe favorable,
respecte a la devolució de la garantia definitiva del contracte de gestió del servei
públic de neteja viària i recollida de residus de la Ciutat de Granollers, atès que ha
transcorregut 3 mesos de garantia (a comptar des del 14 de febrer de 2018 data de
l’acta de recepció del contracte) d'acord amb la clàusula XIV del plec de clàusules
administratives particulars, per import 360.387,85 € i procedir a la seva devolució
prèvia presentació de l'original de la carta de pagament emesa per Tresoreria (ref.
comptable abans CVD 201100046264 i ara 12014000002311).

Fonaments de dret:
•

Disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
que fa referència als expedients iniciats i contractes adjudicats amb
anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

•

Art. 22.2. m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de la Llei de Bases
del Règim Local, respecte a les atribucions de competències del Ple.

•

Article 90 de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector
Públic pel que fa a la devolució i cancel·lació de garanties.

•

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

•

Contracte núm.283/2011 de 26 d’agost de 2011.

Es proposa al Ple:
Primer. Estimar la devolució de l’aval, sol·licitat per l’empresa Urbaser SA amb CIF
A79524054, del contracte de gestió de servei públic de neteja viària i recollida de
residus, per import de 360.387,85 € i procedir a la seva devolució prèvia presentació
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de l'original de la carta de pagament emesa per Tresoreria (ref. comptable abans
CVD 201100046264 i ara 12014000002311).
Segon. Comunicar la present resolució al Servei de Comptabilitat.
Tercer. Notificar la present resolució a l'interessat.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha
sol·licitada votació.
S'aprova per majoria absoluta, amb els 13 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP i de C’S; i les 8 abstencions dels Grups Municipals del PdeCATDemòcrates, d’ERC-AG-AM i de la CpG-CUP-PA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

El senyor alcalde comunica que s’ha retirat de l'Ordre del Dia el punt número 8,
segons consta en l'encapçalament de l'acta, i que es tractarà en el Ple del mes de
juliol.

9. Aprovar el Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers per al període
2018-2024

Número Expedient: 2/2018/455
Fets:
1. Des de la creació de la Regidoria d'Infància, l’any 2011, l’Ajuntament de Granollers
aposta per incorporar i impulsar les accions des de la perspectiva d’infància i
adolescència en les seves polítiques públiques seguint el mandat dels marcs legals
vigents en aquesta matèria.
2. El Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers (PLIAG) 2018-2024 neix de la
necessitat d’adeqüació de les estratègies del pla anterior (2012-2015) a les
necessitats de caire educatiu, social i emocional detectades i/o emergents de la nostra
ciutat.
3. En el marc dels suports tècnics que ofereix la Diputació de Barcelona en el Catàleg
2017 de recursos i serveis, l'Ajuntament de Granollers, a instàncies del Servei
d'Educació, va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió del recurs tècnic
‘Planificació i participació educativa’, consistent en la redacció de plans, projectes i
informes, per dur a terme la revisió del Pla d'infància i adolescència de Granollers.
4. Un cop valorada la sol·licitud, la Diputació de Barcelona, mitjançant decret dictat pel
vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports, ref.
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reg. 4622/17, de 9 de maig de 2017, va aprovar la concessió del recurs sol·licitat, amb
codi XGL 17/Y/241416. La notificació de l'esmentat decret va entrar al registre general
de l'Ajuntament de Granollers el dia 1 de juny de 2017, amb núm. de registre
2017019740. La Junta de Govern Local del mes de juny de 2017 va acceptar l'ajut de
la Diputació de Barcelona per a l'elaboració d'un Pla Local d'Infància i Adolescència al
municipi de Granollers.
5. El PLIAG és l’instrument que ha de servir de guia per ordenar i definir les prioritats
estratègiques i actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència a la ciutat, a
partir del treball transversal de totes les àrees de l’ajuntament i de la participació de
tots els agents socials del territori, inclosos els mateixos infants (menors de 12 anys) i
adolescents (de 12 a 18 anys), i també a partir de realitzar una anàlisi global de la
situació de la infància i l’adolescència a la ciutat i dels recursos emprats.
6. Cal destacar que el PLIAG és resultat d’un procés que ha comptat amb dues
metodologies d’anàlisi. Per una banda, ha compilat i contrastat les visions dels nois i
noies del Consell dels Infants i dels companys/es de les seves escoles, dels delegats/
des dels Instituts de Secundària, d’un grup de famílies, dels agents socials que formen
part de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Granollers, dels representants dels grups
polítics municipals. I per altra banda, ha comptat amb la implicació activa dels tècnics
municipals que han participat al Grup Motor Transversal, els quals han realitzat una
anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual dels infants i adolescents, i dels
recursos existents a la ciutat.
7. La revisió i actualització del PLIAG, a través d’una estratègia conjunta transversal
d’actuació que ha estat liderada des de la regidoria d’educació, infància i joventut, ha
de servir per a la definició d’una estratègia global en matèria d’infància i adolescència i
ajudar a impulsar polítiques adreçades a la millora de les condicions de vida dels
infants i dels adolescents de Granollers.
8. El PLIAG s'emmarca en un projecte més ampli de Ciutat Educadora i encaixa amb
altres projectes transversals i sectorials amb els quals ja compta Granollers (Pla
Estratègic, Granollers Ciutat Educadora, Pla local de Joventut, Pla Educatiu d'Entorn,
Pla d'Igualtat , Pla d'Absentisme Escolar, Pla de Mobilitat, etc).
9. Per vetllar amb la implementació, seguiment i avaluació dels objectius del PLIAG es
compta amb la complicitat de tots els agents implicats en el treball amb la infància i
l’adolescència a nivell intern de l’ajuntament i a nivell extern amb els qui de manera
conjunta s'ha consolidat amb el treball des de la Xarxa d'Infància i Adolescència.
Fonaments de dret :
•

A la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, del 20 de novembre de 1959, i la
Convenció sobre els Drets de d'infants, adoptada per l'Assemblea General de la
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, s'estableixen els principis
fonamentals que han de seguir les polítiques d'infància i adolescència.

•

La Llei 14/2010, de 27 de miag, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència constitueix el marc de referència de l'actuació municipal en matèria
de la promoció, prevenció, atenció i protecció dels infants i adolescents.

Es proposa al Ple de la corporació
ÚNIC. Aprovar el Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers per al període
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2018-2024.
Alcalde: En farà la seva presentació el regidor d'infància i joventut. Endavant, senyor
Arolas, té la paraula:

Senyor Arolas:Gràcies. Bona tarda a tothom.
El Pla Local d’Infància i Adolescència de Granollers 2018-2024, el PLIAG, neix de la
necessitat d’adequació de les estratègies del pla anterior a les noves necessitats
educatives, socials o emocionals detectades a la nostra ciutat.
El PLIAG és l’instrument que ha de servir de guia, ordenar, definir les prioritats
estratègiques i les actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència, a partir
del treball transversal de totes les àrees de l’ajuntament i de la participació de tots els
agents socials del territori, inclosos els mateixos infants i adolescents. La participació
activa i la implicació de totes les regidories, departaments i persones que tenen
relació amb la infància i l'adolescència a la nostra ciutat ha estat un element clau per a
fer la revisió d’aquestes estratègies i actuacions.
D’altra banda, el context normatiu impulsat els darrers anys ha estat molt important en
aquest àmbit. D’una banda, la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1989.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència, que estableix un nou marc normatiu que abraça la prevenció,
l’atenció, la promoció i la participació de tota la infància i l’adolescència a Catalunya,
tant la que es troba en situació de risc o desprotecció, com tota la resta; i que
visualitza l’infant i l’adolescent com a subjectes de drets i d’oportunitats que poden
exercir per ells mateixos.
I per últim, l’oportunitat que també aporta l’Agenda 2030 amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, com per exemple, amb l’objectiu
d’acabar amb la pobresa i la fam, el fomentar la igualtat de gènere i la qualitat de
l’educació i de la sanitat, la defensa del medi ambient o el propi disseny de les ciutats i
que marcarà la redacció del proper Pla Estratègic de Granollers.
És en aquest context que l’Ajuntament de Granollers impulsa la revisió i actualització
del PLIAG, a través d’una estratègia conjunta, transversal, liderada des de les
regidories d’educació, infància i joventut, i que ha de servir per a la definició d’una
estratègia global per impulsar polítiques adreçades a la millora de les condicions de
vida dels infants i dels adolescents de Granollers.
L’elaboració del Pla ha constat de dues etapes:
la primera, una revisió del mapa sociodemogràfic i de recursos; i la segona, la
reelaboració de les línies estratègiques i els seus objectius des d’una perspectiva
quantitativa, qualitativa i participativa dels agents que hi intervenen, i a partir de
l’aplicació de diferents eines metodològiques.
En aquest sentit, hi han participat tots els col·lectius relacionats amb la infància i
l’adolescència de la ciutat:
Els propis infants: a través del Consell dels Infants i dels companys de les seves
escoles.
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Els adolescents del Consell de Delegats i delegades dels Instituts de Secundària de la
ciutat.
Les famílies.
Els tècnics i agents socials que formen part de la Xarxa d’Infància i Adolescència de
Granollers.
Tècnics municipals de diferents serveis que s’han implicat en el Grup Motor
Transversal.
I també els grups polítics municipals.
En resum, podem dir que prop de dues-centes persones, a banda del treball que s’ha
fet a les escoles, han participat activament en les diferents sessions de treball per a
l’elaboració d’aquest Pla.
Un pla que s’ha basat en 4 principis bàsics:
La transversalitat
La pròpia condició de transversalitat de la realitat dels infants i adolescents fa que
sigui imprescindible un treball conjunt entre les diferents àrees de l’ajuntament, per
donar una resposta integral a les estratègies d’actuació compartides.
Alhora s’ha treballat per les connexions i l’encaix amb altres projectes transversals i
sectorials ja existents a la ciutat com el Pla Estratègic, Granollers Ciutat Educadora, el
Pla local de Joventut, el Pla Educatiu d'Entorn, el Pla d'Igualtat, que també es porta a
avui a aprovació, el Pla d'Absentisme Escolar, Pla de Mobilitat, etc.
El treballa en xarxa
La perspectiva del treball en xarxa per tal de treballar respecte uns objectius concrets i
unes accions a realitzar amb el suport dels professionals que conformen la Xarxa
d’Infància i Adolescència de Granollers.
La flexibilitat i dinamisme
El PLIAG suposa un constant exercici de planificació i definició d’objectius, criteris i
actuacions i s’ha d’anar adaptant i adequant a les situacions socioeducatives i
econòmiques emergents.
I per últim, la inclusió
Un pla que incorpora una mirada inclusiva i de gènere, amb especial preocupació i
sensibilitat per aquells grups de població que presenten més nivells de vulnerabilitat,
eliminant barreres, i fomentant sobretot mecanismes de protecció i atenció a les
necessitats detectades.
Els sis principals objectius que es marca aquest PLIAG són:
Mantenir la perspectiva de la infància en totes les polítiques municipals.
Potenciar l’accés de tots els infants i adolescents a tots els serveis que es considerin
necessaris per al ple desenvolupament dels infants.
Continuar vetllant per la incorporació de la perspectiva de gènere.
Potenciar la perspectiva de treball des de la prevenció.
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Establir un sistema estable de recollida de dades i d’avaluació.
I Garantir les necessitats de les famílies per donar resposta a les necessitats dels
infants i els adolescents.

I, per complir aquests objectius, s’han definit 22 estratègies i 128 actuacions. Si us
mireu el Pla les podreu trobar agrupades en 8 grans eixos:
Un primer eix és:
Acompanyament a les famílies amb infants i adolescents.
Un segon eix:
Suport a la infància i adolescència en situació de risc.
Mantenir la qualitat en l’atenció a la salut.
Afavorir l’educació de qualitat.
Accés al lleure, la cultura i l’esport.
Ús educatiu de l’espai públic.
La participació dels infants i els adolescents.
Comunicació, seguiment i avaluació del propi Pla.
En resum, un any de treball que ens ha donat un Pla pensat en clau d’equitat i des de
la prevenció, des del reconeixement i empoderament dels infants i els adolescents
com a ciutadans de ple dret. Adreçat a tota la infància i a tota l’adolescència de la
ciutat, en especial, però no exclusivament, a la infància més vulnerable; amb vocació
de fomentar el treball transversal i en xarxa; i que compta per a la implementació,
seguiment i avaluació dels objectius amb la complicitat de tots els agents implicats en
el treball amb la infància i l’adolescència a la ciutat, tant a nivell intern de l’ajuntament
com a nivell extern amb qui de manera conjunta s'ha consolidat des de fa anys el
treball la Xarxa d'Infància i Adolescència.
I de fet, un Pla que ja només en el seu procés d’elaboració ha provocat la creació
d’algunes noves accions per a donar resposta a necessitats detectades, com per
exemple: la consolidació d’un grup motor tècnic transversal, una taula tècnica de les
adolescències, una taula de famílies o un fòrum adolescent de participació.
Per últim, voldria agrair la feina i la dedicació de les prop de 200 persones que hi han
participat, com he dit abans, infants, adolescents, famílies, tècnics municipals i
d’altres professionals i als grups polítics municipals. Per totes, perquè totes aquestes
diferents i diverses mirades segur que han contribuït a fer un millor Pla per als nostres
infants i adolescents. Però en especial, voldria agrair la feina
de l’Ester Cruz, la
tècnica d’Educació que va començar a treballar el nou Pla, però que va tornar a ser
mare fa uns mesos i no va poder seguir-lo; al Francesc Reverter, el tècnic municipal
d’Educació i d’infància qui ha fet el seguiment complert i exhaustiu del Pla, i a la
Diputació de Barcelona, pel seu suport tècnic al llarg de tot el procés, amb en Josep
Colomer i la Mercè Mauri com a consultora. Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Per part de la
CUP, ¿Sí? El senyor Navarro té la paraula, endavant:

Senyor Navarro: Gràcies. Bona tarda. Bé, voldria començar amb una anècdota però
que ens sembla prou significativa.
A veure, ens ha fet una certa gràcia o no, el fet que, quan hem obert el document, el
títol era: Informació de la infància i adolescència a Sitges. Aquest fet demostra que
gran part del treball que s'ha fet, és un copiar i enganxar; i això és una cosa que ens
hauria de portar a pensar respecte a aquests plans i com s'estan fent.
Discrepem profundament de la manera en què s'ha fet. Pel què fa, per exemple, a la
participació dels grups municipals. Com sempre, se'ns convoca a una trobada on
sense documentació se'ns passa un power point i se'ns informa que el Pla s'aprovarà
en uns pocs dies, sense temps per debatre un Pla que, si ens el creiem i com que és
vigent pels propers sis anys hauria de ser central perquè fa aquestes polítiques i, per
tant, entenem que hauria d'incorporar totes les visions i, perquè no, també la de
l'oposició.
Una mica ens passa el mateix amb el tema de la diagnosi, hi ha unes poques famílies
que hi participen quan estem parlant d'un Pla que afecta a seixanta mil habitants a
Granollers, perquè no només afecta a la infància i a l'adolescència. En aquest sentit,
la nostra valoració és que és un d'aquests plans que es fan perquè toca i perquè és
imprescindible per accedir a subvencions, si nó, no entenem que un Govern que es
diu d'esquerres faci aquestes maneres doncs que tenen amb els plans.
Voldríem també aprofundir una mica amb alguns elements. Parlen vostès de què
encaixa amb altres, per nosaltres, s'encavalca amb altres plans on es parla
d'adolescències i es parla també d'infància, creiem que estan redactats en capítols
separats, que hi falta coherència, pensem que és molt important, que és
imprescindible, vaja, vincular uns plans amb els altres per garantir que tots ells formen
part d'una estratègia comuna d'una mateixa política adreçada als nostres infants i els
nostres adolescents; clar, trobem en aquest cas, claríssim, que hi ha una
desconnexió, per exemple, en el que seria el tema d'igualtat; després parlarem del Pla
d'igualtat, però creiem que la perspectiva de gènere és pràcticament inexistent en
aquest pla d'infància-adolescència; i en la gestió dels parcs, alguns exemples, dels
parcs, ni en l'esport ni en la joventut. Creiem que són edats fonamentals, creiem, com
educadors que som, que la cultura patriarcal s'ha de combatre des de molt petits i
petites i, entenem que aquest pla no és gens transversal, pel que fa a la igualtat i, per
tant el nostre vot serà contrari. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans,¿ hi ha intervenció? Sí? Endavant:

Senyor Carmany: Bé, molt breument. Nosaltres donarem suport a aquest Pla
d'infància i adolescència.
Creiem que és un Pla complert; si és agafat o no d'alguna idea d'un altre municipi,
també ens assembla bé, perquè entenem que s'agafa del millor i, per tant, nosaltres
creiem que hem d'agafar ho bo dels millors; això pel que ha comentat comentat el
senyor Navarro, que no ho sé, eh, però ja ens semblaria bé, perquè entenem que és
el millor Pla.
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A partir d'aquí, doncs, felicitar a tots els col·lectius, a tots els adolescents, els tècnics i
a tothom que hagi participat amb aquest Pla; hi donarem el nostre suport.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra,¿ sí? endavant senyor Mur, té la paraula:

Senyor Mur: Gràcies. Bon vespre. Bé el nostre grup, crec que sinó d'una forma
presencial, sí telemàticament, perquè presencialment no va poder ser. Vam fer les
nostres aportacions en el Pla que avui estem aprovant i, en tot cas, voldria ressaltar
que nosaltres vam fer èmfasi amb tot el que fa referència al tema de la salut dels
infants i els adolescents, i en aquí, enteníem que la salut entesa també des de la
perspectiva d'un problema de ciutat, com és la contaminació i, per tant, treballar
aquest element que, no només afecta els infants i els adolescents però segurament
amb ells els afecta molt més i, per tant, que anéssim més enllà quan parlàvem de
salut i ataquessin de forma decidida el tema de la contaminació, perquè, insisteixo,
impacta, segurament molt més negativament en aquest àmbit als infants i els
adolescents.
També vam fer èmfasi amb el tema d'ampliar els espais públics que ha sortit em
semblant a l'exposició que ha fet el regidor, en tant que en aquests espais públics és
realment on podem atacar, on podem donar resposta a aquests elements que a
vegades es produeixen de segregació. Després en tornarem a parlar segurament en
alguna de les mocions, però aquí ens ha semblat que també era important, de fet,
també sortia en el Pla i, per tant, aquí volíem incidir amb utilitzar aquests espais
públics per l'àmbit dels esports, és a dir, habilitar zones on la gent, om els nens i les
nenes puguin fer esports, fins i tot, nosaltres vam fer la proposta de que en el parc firal
fins i tot hi hauria d'haver un espai cobert per poder fer esport, perquè ella és un lloc,
doncs, que en tot cas, quan fa mal temps no s'hi pot jugar i d'aquesta manera tindríem
un espai on els nois i noies poguessin desenvolupar les seves activitats.
I una cosa que potser, personalment, i tinc més sensibilitat, que és una mica el fet de
trencar els prejudicis de gènere amb el que fa al món de la tecnologia i, per tant,
nosaltres aquí proposàvem, doncs, que s'impulsessin projectes amb els infants i els
adolescents d'àmbit tecnològic, fins i tot, una mica, plantejàvem un "Mobile Granollers
Congres"; perquè veiem, per engrescar i per animar i, per tant, fer una feina en aquest
sentit a les noies, a les nenes i noies, diguem-ho així, perquè veiem que en l'àmbit
tecnològic es queda molt al marge i, segurament sí, en aquest àmbit de l'adolescència
i en els infants i els adolescents hi apretem una miqueta, valoraran i veuran que això
no és una cosa, perquè, entenem que encara es considera una cosa nois, l'àmbit de
la tecnologia. De fet, avui veia que anomenàvem a una directora general de
modernització de l'administració, que és on hi ha l'àmbit tecnològic en un dels
departaments, he pensat, bé, com a mínim ja comencen a haver dones davant
d'aquests projectes; això està molt bé.
Aquestes eren algunes de les aportacions que havíem fet, entenc que, per tant,
nosaltres donem suport a aquest Pla i el recolzem plenament. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, el senyor Sastre:
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Senyor Sastre: Sí, molt breument alcalde. En tot cas, sumar-me a les observacions
que ja s'han fet.
Jo crec que el regidor ja ha explicat, doncs, de manera detallada el contingut del Pla.
Sí, dir, veig al final al Francesc Reverter, que és una de les persones que ha estat
liderant això i, sobretot, quan va haver aquesta jornada o aquesta trobada de
participació, que potser sí que és veritat això que diu el senyor Navarro, desconec si,
és a dir, és possible que potser fos més abasta la participació que podrien fer els
grups municipals, però, al nostre entendre, aquests plans, jo crec que és positiu que
parteixin, no tant de l'àmbit polític, és a dir, hi ha una voluntat política d'actuar sobre
aquests col·lectius, en aquest cas ara estem parlant d'uns infants i adolescents, més
tard es parlarà, doncs, de la igualtat de gènere i, per tant, partim d'una altra base, per
tant hi ha una voluntat política, però, al final, al nostre entendre i suposem que per
això, jo no he sabut veure si posava Sitges en algun lloc o no; jo no ho he trobat, però
en tot cas, sí dir que, és a dir, és evident que aquí hi ha hagut un suport, crec que ho
ha dit també el regidor, per part de la Diputació de Barcelona, que es presten a molts
ajuntaments, per elaborar aquest tipus de plans. Ara bé, el nostre entendre i també
veient, doncs, les dades que es recullen en aquest Pla i també la participació que hi
ha hagut, doncs, les dades, sí que entenc que són de Granollers i, que per tant,
nosaltres ja hi vam participar a l'hora, doncs, de fer arribar quin era el que nosaltres
crèiem que era la priorització fonamental de les accions que recollia aquest Pla, com
deia abans, doncs, amb una trobada dinamitzada pels tècnics de la casa i, en aquest
sentit doncs com que és un Pla basat, sobretot, amb l'experiència de la gent que en el
dia a dia, doncs, treballa, en aquest cas amb els infants i amb els adolescents, i en
aquests cas, sí, tintat amb la priorització que hi afegeixen els grups polítics; la nostra
posició, igual que ho serà després amb el Pla d'igualtat de gènere, és de donar-hi
suport. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. pel grup socialista, el senyor Terrades, ¿no?. Passem,
directament al ponent, per si vol fer una rèplica. Endavant:

Senyor Arolas: Agrair als grups de Ciutadans, Esquerre i PDeCAT les paraules i la
participació i les aportacions i, en tot cas, en el grup de la CUP, l'Eduard, home, a mi
em sap greu les paraules que has utilitzat, "un corte i pega", que és un Pla que no
s'ha treballat.
Com pot suposar, cap polític no ha redactat cap part d'aquest Pla, tenim, anava a dir
tècnic, uns molt bons tècnics municipals que són els que han estat treballant i durant
moltes hores i, evidentment, amb molt d'esforç aquest Pla; llavors, sentir que ha sigut
"un corta pega" i, que vaja, que és un Pla, un pur tràmit, per tenir subvencions, que no
necessitem per tenir cap subvenció, aquest Pla. El Pla de joventut sí que és un
requeriment, el Pla d'infància no és cap requeriment per tenir cap subvenció perquè
no tenim subvencions per infància, per tant, bé, em sap molt greu i em dolen aquestes
paraules, ja no tant a nivell personal sinó surten a nivell dels tècnics que no són pocs i
que han estat treballant.
D'altra banda, amb el tema de la participació no ens posem mai d'acord, evidentment,
podem tenir visions diferents. El que no és veritat és que vam programar una jornada
de participació sense documentació. Vint dies abans de la jornada de participació,
se'ls hi va facilitar el Pla i us vam explicar a tots els grups que, la idea era fer una
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sessió de treball, no una sessió únicament d'explicació del Pla, sinó que el tinguéssiu
amb temps suficient perquè pogués haver-hi una primera part expositiva curta del Pla
i, una segona part realment de treball, que jo crec que és el que tots els grups voleu i
també demaneu, i així va ser.
Va haver-hi una primera exposició per part del Francesc Reverter, i després vam estar
treballant amb coneixement de causa de les persones que estàvem allà sobre els
continguts del Pla d'infància.
El vostre grup va fer alguna aportació, en cap cas en la línia de les paraules que heu
utilitzat ara, i bé, és una altra de les coses que em sap greu.
I, per últim, el tema de la perspectiva de gènere,segur que jo no sóc el més indicat per
parlar-ne, però vaja, en el grup motor, que s'ha reunit unes quantes vegades i hem
participat sempre tant la tècnica d'Igualtat de gènere, com la mateixa regidora i,
evidentment, han vist i han participat del document, amb la qual cosa, jo tinc plena
confiança amb els coneixements de la regidora, per suposat, amb la professionalitat
de la tècnica, diria que encara més. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si fa falta un segon torn, ¿Sí? el senyor Navarro té la
paraula:

Senyor Navarro: Bé, jo voldria fer dos comentaris.
A veure, el primer, quan fem crítica política no estem qüestionant les persones, ho dic
perquè ens tenen acostumats a aquest tipus de discurs, aleshores no li sàpiga greu, jo
no he dit, a més, el segon que volia dir, que no s'hagi treballat. Jo no he qüestionat a
la gent que ha treballat, jo ho he dit que era un copiar i enganxar, en part, i crec que el
fet, doncs, que el document aparegués, doncs, que era el document d'informació de la
infància i adolescència a Sitges, pot corroborar això.
Vull dir, que no posi en les meves paraules, qüestionar el treball dels tècnics i
tècniques de l'Ajuntament, alguns dels quals, per exemple són amics meus, vull dir, a
veure, no barregem faves i cols. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans, per part d'Esquerra, per part
del PDeCAT, grup socialista, ¿no?. Endavant senyor Arolas:

Senyor Arolas: Reitero, eh, no barrejo faves i cols; però si qui ha redactat del
document són els tècnics i estàs dient que no s'ha redactat sinó que s'ha fet un «còpia
pega», vaja, ho deixaré aquí, i repeteixo que em sap molt greus les paraules i el to de
la intervenció, perquè, com repeteixo, en cap moment a la jornada de treball que vam
estar alguns dels grups municipals, representants del vostre grup, no van mostrar en
cap moment, ni aquesta actitud ni paraules semblants a aquestes. Gràcies.
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Alcalde: En tot cas, abans de passar a la votació, òbviament, m'he llegit el document,
és un document granollerí, és un document fet des de la ciutat, amb l'empremta de
molta gent de la ciutat, amb el lideratge polític que jo també vull destacar, no ho ha fet
ell, però vull fer-ho jo, del Francesc Arolas, ha complert un encàrrec que tenia el
Govern, jo li agraeixo perquè ho ha fet amb diligència i amb el temps que se li ha
demanat; i ho ha fet respectant a tothom.
A tothom vol dir, en primer lloc, a les persones que tècnicament l'han hagut d'impulsar,
liderades per l'Esther Cruz i pel Francesc Reverter, que els hi vull agrair la seva feina,
tenim aquí al Francesc, vull també que consti en acta, però alhora, respectant a tots
els grups municipals.
Aquí ha hagut molta informació, passada en temps i forma. Estem acostumats ja a
que s'utilitzi aquestes frases de pur desprestigi quan els documents han estat en
temps i en forma i, és evident, que la majoria de grups han fet aportacions i, per tant,
aquest document que, a més a més, té la mirada de molta gent de fora de
l'Ajuntament, ha estat treballat intensament i estic convençut que serà molt útil en el
futur. M'ho ha dit també el regidor, ja està tot en el present atès que algunes de les
qüestions que han sorgit en el debat ens ha portat, per exemple, avançar cap a la
formalització d'espais de participació per l'adolescència que no existien, reclamats
pels propis adolescents, concretament, a través de les jornades de treball que es fan
amb els delegats i delegades de curs, que fa uns quants anys que funcionen i que
funcionen bé i que porten un alè molt especial, els papers que es fa en aquesta casa,
que el que volen ser el reflex de la mirada de molta gent. En tot cas, fer constar, per
tant, la prestació per la feina feta, regidor i les persones que l'han acompanyat en
aquest procés.
En tot cas, el moment de votar.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, d’ERC-AG-AM i de C’S; i els 2 vots en contra del
Grup Municipal de la CpG-CUP-PA

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

10. Aprovar el III Pla d'Igualtat de Gènere de la ciutadania de l'Ajuntament de
Granollers 2018-2022

Número Expedient: 8/2018/242

Fets:

1.
L’Ajuntament de Granollers inicia el desplegament de les polítiques per a la
igualtat de gènere l’any 2000 amb la creació de la Regidoria d’Igualtat Dona-Home i la
posada en funcionament del servei especialitzat PADI (Punt d’Assessorament per a
Dones sobre Igualtat d’Oportunitats). Actualment, l’Ajuntament de Granollers compta
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amb una regidoria específica d’igualtat de gènere i amb un servei de referència per a
la ciutadania en matèria d’igualtat de gènere i d’atenció a les dones: el CIRD, Centre
de Recursos i Documentació per a les Dones.
2.
L’Ajuntament de Granollers ja ha elaborat dos plans locals d’igualtat de la
ciutadania com a instruments de planificació de les polítiques d’igualtat de gènere:
L’any 2003, al Ple de la corporació del 29 d’abril, s’aprova el I Pla d’Igualtat
d’Oportunitats dona-home amb una periodicitat inicial 2003-2007 que es prorroga per
al termini 2007-2011. I l'any 2012 s’elabora i s’aprova al Ple municipal de 25 de
setembre de 2012 el II Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania 2012-2015.
3.
L’any 2016 es realitza un estudi sobre la realitat de les dones i els homes de la
ciutat amb l’objectiu de disposar d’un diagnòstic acurat sobre com operen les
desigualtats de gènere en l’àmbit local.
4.
El desembre de 2017, amb l’acompanyament de la consultoria MiT, s’inicia el
procés d’elaboració del III Pla d’igualtat de gènere de la ciutadania (2018-2022) a
través de la comissió d’igualtat formada per personal tècnic i directiu dels diversos
àmbits de treball de l’Ajuntament.
5.
La finalitat principal del III Pla d’igualtat de gènere de la ciutadania (2018-2022)
és definir un conjunt de polítiques i mesures que facin possible que les dones i els
homes de Granollers puguin desenvolupar les seves trajectòries i participar de la vida
col·lectiva sense cap discriminació per raó de sexe / gènere. En tant que instrument
de planificació de les polítiques d’igualtat de gènere combina una estratègia dual:
l’impuls de la transversalitat de gènere al conjunt de l’acció municipal i la creació
d’accions positives destinades a les dones de la ciutat.
Fonaments de dret
1. La Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, s'adreça a l'obtenció de la igualtat efectiva entre dones i homes amb
l’eliminació de tota discriminació per raó de sexe, en particular les que afecten a les
dones.
Aquesta llei integra el principi d’igualtat i de perspectiva de gènere en l’ordenació
general de les polítiques públiques i estableix criteris d’actuació de tots els poders
públics en relació a la igualtat.
2.
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme
contra la violència masclista i la xarxa de serveis d’atenció i recuperació que
garanteixin una intervenció integral contra totes les formes d'aquesta violència.
3.
La Llei 17/2015 del 21 d’abril, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix en
l’article 6 com a funció dels ens locals a Catalunya «dissenyar i aplicar de polítiques
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destinades a eradicar les desigualtat i les explotacions de les dones en tots els
àmbits locals d’intervenció».
Es proposa al Ple de la Corporació
Primer. Aprovar el III Pla d'Igualtat de Gènere de la ciutadania de Granollers per al
període 2018-2022, documentació que s'adjunta.
Segon. Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla per un període de trenta dies
hàbils, mitjançant la publicació d’aquest acord al BOP i en el tauler d’edictes de la
corporació, als efectes que les persones que tinguin interès puguin formular els
suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut aquest termini no s’ha
formulat cap suggeriment o al·legació, es considerarà aprovat definitivament.

Alcalde: Moltes gràcies. La regidora del Pla d’Igualtat en farà la presentació, la
senyora Sánchez té la paraula:

Senyora Sánchez: Gràcies alcalde. Bona nit a tothom.

Des de la creació de la Regidoria d’igualtat l’any 2000, l’Ajuntament de Granollers ha
anat fent un desplegament progressiu de les polítiques per a la igualtat de gènere que
s’han concretat en la l’elaboració del primer i segon Pla d’Igualtat de gènere de la
ciutadania i en la consolidació del Centre d’Informació i Recursos per a Dones, el
CIRD. Malgrat tot, tal i com ens mostrava l’estudi del 2016 sobre la realitat dels homes
i les dones de la ciutat, les desigualtats de gènere són encara una realitat a Granollers
que només podrem transformar amb la complicitat de tots els agents locals i amb
estratègies a llarg i mitjà termini.
Aquest III Pla d’Igualtat que avui portem a aprovació, ha de ser l’instrument que ens
permeti fixar els reptes de futur de la ciutat en matèria d’igualtat i traçar una estratègia
compartida, en base al treball transversal, per tal d’avançar en la igualtat efectiva
entre dones i homes.
Durant aquests anys s’han creat dinàmiques de treball intern i espais de formació que
han permès augmentar la sensibilitat del conjunt de l’Ajuntament sobre la igualtat de
gènere i consolidar les bases de la transversalitat. Ara cal, que creem eines concretes
per tal que el conjunt de les polítiques municipals incorporin la perspectiva de gènere:
des de l’urbanisme o la mobilitat fins a les polítiques d’educació.
Alhora, aquesta planificació neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats
de la ciutadania des de la seva complexitat. La comprensió dels diversos eixos de
desigualtat que operen a la ciutat ens porten a un millor abordatge de les situacions
de discriminació, entenent que cal combinar la mirada de gènere amb la de la
diversitat cultural o la del cicle de vida per tal de garantir els drets de totes les
persones.
Finalment, les polítiques d’igualtat per als propers anys continuen tenint com un dels
seus eixos centrals l’eradicació de la violència masclista, una xacra encara present a
l’espai públic i al privat.
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Tot i que hem consolidat el servei d’atenció a les dones cal continuar treballant a
través del Protocol local d’abordatge de les violències masclistes per tal d’impulsar
l’acció coordinada entre tots els agents del territori.
Aquest III Pla d’Igualtat de gènere de la ciutadania ha de ser, doncs, un instrument
compartit, que ens ha de permetre posar al centre de les polítiques municipals la
garantia dels drets bàsics de les dones, la transformació dels entorns quotidians,
l’impuls de la coeducació i la coresponsabilitat en les tasques de cura per tal de poder
avançar en la construcció d’una ciutat més justa i igualitària, lliure de violències i
discriminació.
Una de les principals característiques d’aquest Pla és que s’ha fet amb la complicitat
del conjunt de l’organització municipal i la participació de la ciutadania en un procés
en el que s’ha intentat aterrar al màxim les accions. Es tracta d’un pla de polítiques
d’igualtat que dóna resposta a les necessitats de Granollers posant de relleu les
oportunitats que genera la pròpia ciutat. Un pla fet a mida, que encaixa amb la realitat
social i institucional de la ciutat.
Pel que fa a la durada, hem plantejat una temporalitat de juny de 2018 fins a
desembre de 2022 per tal que tingués 4 anys de durada efectiva, entenent que dins el
termini establert cal comptabilitzar la posada en marxa i l’avaluació final.
En relació a la definició de les polítiques d’igualtat, tal i com estableix el marc jurídic,
tant la llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva com la llei catalana 15/2017,
continuem partint d’una estratègia dual: el desenvolupament d’estratègies per a
l’impuls de la transversalitat però sense oblidar les accions positives destinades a les
dones, encara necessàries per a corregir les desigualtats de gènere.
El Pla ha estat elaborat conjuntament per la consultoria MIT -dirigida per la Blanca
Moreno- i els serveis tècnics municipals -l’agent d’igualtat i l’equip del CIRD- s’ha fet
en dues fases: la fase de diagnòstic i la fase d’elaboració del Pla d’acció.
En aquest Pla, no ens ha calgut elaborar pròpiament un diagnòstic de la realitat local
ja que disposàvem de l’estudi sobre la realitat dels homes i les dones de la ciutat,
realitzat el 2016, en el que es feia un anàlisi exhaustiu sobre les desigualtats de
gènere a la ciutat.
Pel que fa a l’anàlisi del desenvolupament de les polítiques locals d’igualtat i del
context institucional, s’ha realitzat l’avaluació del II Pla d’igualtat de gènere de la
ciutadania a través d’un projecte de la Diputació de Barcelona, compartit amb d’altres
municipis, que ens ha permès veure les oportunitats i els reptes a encarar.
Tota aquesta informació s’ha compartit i s’ha contrastat tant amb la comissió d’igualtat
-formada per personal tècnic i directiu de l’Ajuntament- com amb el Grup motor de
ciutadania i el Consell de Ciutat.
A partir d’una estructura inicial de 6 eixos prioritaris, durant la fase d’elaboració del Pla
d’acció s’han concretat els continguts d’aquests eixos, alhora, que es definien els
objectius, les línies estratègiques i les accions a implementar.
Aquesta ha estat la fase més intensa i participada: en l’àmbit de ciutadania, s’ha
realitzat una sessió de treball amb el grup motor vinculat a l’estudi del 2016 i el consell
de ciutat, i una sessió de treball amb la Taula d’igualtat de gènere.
A nivell intern de l’Ajuntament, per tal de definir accions transversals i singulars per al
municipi, s’han realitzat 3 reunions de la comissió d’igualtat -que reuneix personal
tècnic i directiu de la corporació-, 14 reunions bilaterals entre l’àmbit d’igualtat i els
altres serveis municipals, 1 sessió de treball amb l’equip tècnic del CIRD i 1 sessió de
treball amb l’equip directiu i polític del CIRD.
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Finalment, hi ha també una darrera fase que no forma part pròpiament del procés
d’elaboració del Pla, però sí del plantejament metodològic, que és la fase d’avaluació.
El propi Pla preveu la creació d’instruments i espais d’avaluació perquè permetin fer
un seguiment del nivell d’implementació i dels principals resultats periòdicament.
Això es concreta en la creació d’un aplicatiu de seguiment i la redefinició de les
funcions de la comissió d’igualtat per tal que sigui un espai també d’avaluació.
El Pla s’estructura en 6 eixos:
El primer eix, el compromís amb la igualtat de gènere, és l’eix més operatiu, el que
inclou les accions destinades a continuar impulsant la transversalitat de gènere al
conjunt de l’organització municipal.
En aquest eix trobem el conjunt d’accions vinculades al desplegament de l’Observatori
de la igualtat de gènere de Granollers com a un instrument que ha de generar
coneixement sobre com opera la desigualtat de gènere a l’àmbit local però que també
ha d’impulsar la creació d’eines concretes per a la incorporació de la perspectiva de
gènere als projectes i accions locals. Alhora és un eix que inclou accions relacionades
amb la pròpia implementació, seguiment i avaluació de les polítiques locals d’igualtat i,
en el mateix sentit, amb la planificació estratègica en clau de gènere i l’establiment de
coordinacions transversals.
El segon eix, accions contra les violències masclistes, integra les accions
relacionades amb l’atenció a les situacions de violència masclista, amb la prevenció
de les violències i amb la coordinació entre els agents del conjunt del territori.
D’aquest eix destaquem, d’una banda, la consolidació del servei d’atenció a fills i filles
de dones en situació de violència masclista, un tema clau que s’ha anat visibilitzant en
els darrers anys i al que cal que donem resposta des dels serveis especialitzats. I
d’altra banda, la dinamització del protocol d’abordatge de les violències masclistes
aprovat l’any passat i que cal que sigui un instrument viu de coordinació que permeti
millorar les accions tant d’atenció com de prevenció.
El tercer eix, drets i qualitat de vida, agrupa aquelles accions que promouen un model
de ciutat inclusiva que garanteixi els drets socials de totes les persones al llarg de tot
el cicle de vida. Com dèiem a l’inici, és l’eix en el que més clarament es defineixen
accions destinades a afrontar les situacions de desigualtat marcades pel gènere, però
també, per l'origen o la situació socioeconòmica.
Un exemple, en serien les actuacions destinades a les dones d'origen estranger, a les
dones grans o les vinculades a l’acompanyament de les trajectòries formatives de les
persones. Alhora, en aquest eix hi trobem les accions inclusives vinculades als àmbits
de salut i esports com són el fet de consolidar el treball compartit amb salut pública i
les relacions amb la promoció de l’esport femení.
Finalment, amb l’objectiu d’impulsar un model de ciutat inclusiva s’han definit
actuacions per avançar cap a un urbanisme que integri la perspectiva de gènere.
El quart eix, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, inclou aquelles accions
destinades a promoure canvis culturals que permetin avançar cap a la igualtat de
gènere.
Aquest és un eix que no forma part de l’estructura de la major part de plans locals
d’igualtat, però, que nosaltres vam considerar que era clau per al desenvolupament de
les polítiques d’igualtat de Granollers.
En concret, l’eix consta de dues línies diferenciades de treball: una més vinculada a la
incorporació de la perspectiva de gènere i la coeducació en l’educació formal i l’altra
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més encarada a la promoció de la igualtat des d’altres àmbits com ara l’educació no
formal, l’àmbit cultural o l’àmbit dels drets humans.
El cinquè eix, reformulació de temps i treballs, recull les accions encaminades a incidir
sobre un dels elements que estructura encara avui la desigualtat de gènere: l’atribució
de les responsabilitats de cura a les dones i l’assignació del rol de mantenir i proveir
econòmicament la llar per part dels homes.
Sota aquest eix trobem accions vinculades a la incorporació de la perspectiva de
gènere en els projectes i programes de l’àmbit de promoció econòmica, com els
projectes d’inserció laboral específics per a dones o els programes de suport a
l’emprenedoria femenina.
També trobem les accions relacionades amb la mobilitat amb perspectiva de gènere
que és un dels àmbits en els que s’han desenvolupat amb més èxit les polítiques
locals d’usos del temps a les ciutats europees. Un exemple clar és el projecte de
camins escolars segurs, que a més, ha estat prioritzada als pressupostos
participatius. Es tracta d’un projecte de mobilitat que impacta directament sobre els
trajectes de la vida quotidiana vinculats a la cura, amb la qual cosa, té capacitat de
millorar la gestió del temps i la qualitat de vida de les persones encarregades
d’aquestes tasques de cura, majoritàriament dones. I finalment, també inclou
actuacions vinculades a la promoció de l’escola a temps complet, unes accions que, a
més de tenir un impacte educatiu, milloren clarament la conciliació.
El sisè eix, el reconeixement del lideratge i la participació de les dones, engloba les
actuacions que ens han de servir per continuar impulsant la participació de les dones
a tots els àmbits de la vida pública i visibilitzar les seves aportacions a la ciutat.
Aquest eix té clarament 3 línies de treball: una primera, estretament vinculada a la
promoció de la participació social i política de les dones; una segona, que té com a
objectiu donar visibilitat als sabers i les aportacions de les dones i que inclou moltes
accions liderades des de l’àmbit de la cultura; i una tercera, dissenyada a proposta de
les entitats, que inclou accions per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la
dinàmica quotidiana del conjunt de les entitats de la ciutat.
Ja vaig acabant, com deia a l’inici, aquest III Pla d’Igualtat de gènere de la ciutadania,
ha de ser, doncs, un instrument compartit, que ens ha de permetre posar al centre de
les polítiques municipals la garantia dels drets bàsics de les dones, la transformació
dels entorns quotidians, l’impuls de la coeducació i la coresponsabilitat en les tasques
de cura per tal de poder avançar en la construcció d’una ciutat més justa i igualitària,
lliure de violències i discriminació.
Vull agrair a tothom que ha participat en el procés d'elaboració del Pla, les seves
reflexions i aportacions.
I, agrair molt especialment, la dedicació, esforç i entusiasme amb que ha conduit el
procés d’elaboració del Pla, l’Anna Sellarès, agent d'igualtat. Gràcies Anna.
Avui, no vull acabar la meva intervenció sense mostrar el meu rebuig més
contundentment a la decisió de l’Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de “La
Manada”, que deixa els condemnats en llibertat provisional amb una finança de 6.000
euros.
Aquesta nova decisió judicial és, a l’igual que la polèmica sentència, un menyspreu
cap a totes les dones.
Banalitza les violències sexuals, revictimitza a totes les dones agredides sexualment,
projecta un marc d'inseguretat i desemparament per a totes les noies i dones, ja que
delega en les dones la seva pròpia seguretat.
L’únic que fa aquesta nova decisió judicial, es donar un perillós missatge cap a tota la
societat.
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I, no ens correspon a les dones salvaguardar el nostre propi dret a la dignitat, ni
protecció física o psíquica.
Les Dones volem ser lliures, no volem ser valentes.
Alcalde: Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha, òbviament, paraules demanades.
Obrim un torn de paraules. Per part de la CUP, té la paraula la senyora Oliver, moltes
gràcies:

Senyora Oliver: Gràcies. Bé, doncs, gràcies senyora regidora. Benvingut aquest Pla,
la veritat és que teníem ganes de parlar d'aquest Pla d'Igualtat al Ple de juny del dos
mil divuit.
Gràcies, per tant, començo una mica pel final o la darrera part, que va fer la regidora,
que és agrair, efectivament, la feina que sabem i, per tant, que constatem i que quedi
sobre acta la feina de tècnics i tècniques i persones que estan treballant per
l'elaboració de plans, per exemple, com el Pla d'Igualtat i, també, efectivament,
perquè la CUP pensem des d'una perspectiva crítica i perquè és un tema que ens
preocupa, doncs, intentarem abordar algunes qüestions, intentarem parlar d'algunes
propostes que entenem que poden millorar, en tot cas, aquest Pla d'Igualtat que, avui,
va aquesta primera votació; i precisament ho fem perquè considerem que els plans
d'Igualtat, en tot cas, avui el que venim a provar,o en tot cas, a debatre és el Pla
d'igualtat de l'Ajuntament de Granollers; entenem que és una eina imprescindible,
però, que també és veritat que constatem que davant d'aquesta eina imprescindible a
l'Ajuntament de Granollers i altres empreses, organitzacions, etcètera, calen dues
coses que, per nosaltres, són claus: la primera, que és voluntat política i una segona
que és, efectivament, disposar de recursos humans i econòmics per poder
desenvolupar, doncs, el propi Pla i que no quedi en un paper mullat.
"Grosso modo" i de manera molt resumida, llavors intentaré fer, el més breument
possible, que el que passa que em costarà.
Aquest "grosso modo", aquest Pla podríem resumir-ho, que és un Pla poc ambiciós,
des de la nostra perspectiva i, que en tot cas és millorable; i en aquesta perspectiva,
humilment, amb el aquesta pe perspectiva feminista i crítica que tenim des de la CUP
o que pretenem tenir des de la CUP, intentarem posar damunt de la taula algunes
propostes que puguin complementar, en tot cas, aquest Pla que avui portem a debat.
En tot cas, de la part d'avaluació que vostè comentava, senyora Sánchez, entenem
que és una part que ens ha semblat molt honesta, i dic honesta, perquè parteix el
principi de l'autocrítica i em sembla que l'autocrítica és com prou necessària per poder
créixer, és a dir, en aquesta part de l'avaluació primera que s'avalua el segon Pla
d'Igualtat i que va caducar al dos mil quinze doncs constata en la pròpia avaluació
doncs una poca implicació per part dels equips tècnics, una poca participació per part
de la ciutadania, una diagnosi insuficient, manca de recursos humans i econòmics i,
per tant, d'alguna manera se sospesa en la lletra petita que calia una major dotació
pressupostària i major voluntat política.
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Ens ha sobtat que en el còmput d'aquesta primera avaluació del segon Pla d'Igualtat,
una tercera part de les accions són les que, efectivament, es va poder desenvolupar
amb normalitat, una tercera part. Entenem que no és molt, una tercera part de les
accions que havien estat pressupostades o en tot cas plantejades en aquest Pla,
doncs, es van desenvolupar de manera modificada, no sabem quines han estat les
modificacions perquè no se'ns ha fet arribar i sí que es constata que una tercera part
de les accions previstes en aquell segon Pla no s'han pogut desenvolupar.
Sí que ens hagués agradat i, per tant, és com un primer prec, que fem aquest Pla, és
que ens hagués agradat veure i descobrir quins són o quins han estat els indicadors
pels quals es basen aquestes conclusions, perquè hagués aportat riquesa en l'anàlisi
i, sobretot, també, saber quines són les causes que han generat que efectivament,
aquest terç, un terç de les accions no s'hagi pogut desenvolupar, això hagués aclarit, i
molt, probablement, dels errors del passat.
Bé, en qualsevol cas, si parlem de la diagnosi ens sumem una mica a la proposta de
diagnosi insuficient que ja es feia valer a l'encapçalament d'aquest tercer Pla.
Entenem que és una diagnosi fluixa, pobre, millorable; i per què dic això, mireu, la part
de la perspectiva feminista Interseccional podria haver estat molt més desenvolupada,
és a dir, la feminisme interseccional podria estar molt més desenvolupat, sobretot, en
els tres eixos que vostè ha comentat, que és el tema de qualitat de vida, de
coeducació i usos del temps, és veritat, que es posa damunt de la taula el concepte
d'incorporar la interseccionalitat i estem absolutament d'acord però entenem que
manca el nivell de concreció, en tot cas, en l'anàlisi de la diagnosi.
I, passem a la part d'accions que, en tot cas, em sembla com prou, o com més
interessant i entenem que, és un Pla d'accions que, en tot cas, és millorable; però
entenem que no hi ha història sense contra història, per tant, no hi ha propostes sense
contrapropostes i, en aquest sentit, doncs entenem, que hi ha matisos metodològics
que haurien d'haver millorat i que farem arribar al més aviat possible.
Hi ha una confusió a nivell metodològic en l'apartat de pla d'accions entre indicadors i
instrument, es confon quan parlem d'indicadors i quan parlem d'instrument, però, en
qualsevol cas és una qüestió metodològica i, sí, que, efectivament, faré una lectura
crítica a nivell polític d'aquestes accions que es volen desenvolupar. Compartim, la
major part de les accions i que entenem que formen part de la base d'aquest Pla
d'Igualtat, però, permeti'm o, sí, permeti'm, en tot cas, que incorporem algunes
propostes que pensem que són plausibles i que totes elles anirien encaminades a un
futur Pla d'Igualtat que fos més ric, en tot cas, si assumissin totes o algunes de les
propostes que ara mateix compartiré amb tots vostès.
En primer lloc, pensem que aquest Pla d'Igualtat hauria pogut ser un Pla participat, i,
quan dic participat és que, efectivament, no parlo de la participació que vostè ha fet
referència de comissions o, això, haver estat treballada per diferents equips de
tècnics, lògicament, ha hagut d'estar així, parlo d'altres propostes que s'estan fent
arreu, com per exemple Sabadell, que en els darrers tres anys, per exemple, tenint en
compte que nosaltres també hem estat tres anys entre el Pla antic i un Pla nou,
doncs, haver aprofitat precisament aquesta participació com a eina de canvi.
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Abans, el regidor Arolas, deia que no ens posaríem d'acord en el tema de la
participació, home, ens queden uns quants mesos, a veure si és veritat que podem
acabar convergint, en tot cas, el que entenem per participació; si més no, entenem
que aquest Pla d'igualtat és un pla tan imprescindible i tan important per a les
polítiques municipals d'aquest consistori, que hem entès que ha estat una llàstima que
no s'hagi pogut participar, que no hagi estat utilitzat com una eina de canvi i entre
grups polítics, associacions, col·lectius de dones, col·lectius feministes, AMPAS,
centre educatius, associacions de veïns, és a dir, de tot un teixit social, cultural i
feminista que tenim a la ciutat, per tant, entenem que és una possibilitat perduda, en
tot cas.
Ja li vaig comentar així molt lleugerament a la regidora que, efectivament, perquè no
ens passi allò que apunta en aquest Pla respecte del Pla anterior, és que moltes de
les accions no s'han pogut fer perquè no estaven acompanyades d'una dotació
pressupostària determinada, per tant, demanaríem, també s'hi podria ser un altre
prec, acompanyar totes les accions que des d'aquest Pla s'han desenvolupat amb
aquesta assignació pressupostària però, en tot cas, veure la viabilitat i, que en tot cas,
les avaluacions del tercer Pla d'Igualtat no surti que, efectivament, no teníem els
recursos humans i, sobretot, econòmics per poder-ho desenvolupar.
Hi ha una part molt important què és, jo crec, que és la necessitat de superar el que
l'Àngela Davis deia, com el feminisme de sostre de vida, i per això, efectivament,
entenc que en aquest Pla, doncs, incorpora el concepte de la Interseccionalitat.
Aquest feminisme de sostre de vidre del que parla la Angela Davis és, efectivament,
aquest feminisme el subjecte del qual doncs acaba sent en dones blanques i dones
privilegiades, per això dic que, efectivament, és una pena que no s'hagi pogut
aprofundir en termes d'interseccionalitat d'aquelles dones racialitzades que continuen
sent invisibilitzades i que s'hagués pogut aprofundir més i millor en aquests tres punts
de qualitat de vida, coeducació i usos del temps potser s'hagués pogut expressar una
mica més d'esforç en el seu aprofundiment.
I, sense allunyar-me d'aquesta interseccionalitat, per què no, i ja sé que el senyor
Terrades em mirarà un altre cop estupefacte perquè ho hem dit i ho tornem a dir, per
què no incorporar com a Pla d'acció propostes encaminades a la tarificació social; i
m'explico, efectivament, si nosaltres estem facilitant una tarificació social des de
l'Ajuntament, per exemple, en serveis bàsics com en suposa l'escola bressol,
automàticament, estem afavorint el col·lectiu de dones de la ciutat, per exemple, seria
fàcil i seria assumible però ens cal com sempre la voluntat política. Establir, eixamplar,
mecanismes, i dic establir i eixamplar, perquè de fet hi ha mecanismes de correcció,
per exemple, de contractació de dones dins dels plans de xoc. Eixamplar aquest tipus
de contractació perquè ja sabem, s'ha dit, i és evident, que la pobresa té nom de
dona. Per què no condicionem subvencions que es fan i que s'atorguen i algunes crec
que són generosament generoses a entitats esportives, perquè, efectivament, aquesta
subvenció estigui lligada a la desigualtat de gènere, a la correcció de la desigualtat de
gènere, per què no, per exemple. Per què no donat que vam aprovar aquella Moció
dels mil euros mínim del sou dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, per què
no ho fem extensiu a totes les concessionàries que l'Ajuntament és fan, d'externalitzar
serveis, i de fet, tenim molts, masses, serveis externalitats, per què no exigim
l'obligació de demanar que el mínim sigui mil euros. I ho dic perquè, efectivament, i la
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regidora ho sap, i tothom ho sap, que les dones són les que, efectivament, assumim
encara, hores d'ara i així ho marca la diagnosi, d'aquesta bretxa salarial del 27%
respecte del sou dels homes. Per què no establim mecanismes de paritat? sí que ho
tenen vostès en el Govern del PSC, però, efectivament, a mesura que anem pujant en
graus de responsabilitat, per què no tenim paritat en gerències, per exemple, seria
una altra mesura plausible si es té voluntat.
Miri, treballar en el teixit feminista de la ciutat, em sembla imprescindible, de fet,
aquest punt ja li vaig dir a la Maria del Mar que em semblava imprescindible i em
semblava molt fluix.
Perdoni'm transmetre la meva estupefacció quan en el punt sis, a referent al tema
lideratges i participació de les dones, es fa referència a la valoració positiva de
Granollers, amb l'espai específic de visibilització i participació de les dones, que és la
taula d'igualtat que, efectivament, em sembla una tasca imprescindible, que un cop al
mes denunciïn i visibilitzin els feminicidis. Em sembla imprescindible que facin les
projeccions de cines de "elles dirigeixen", em sembla extraordinari. Em sembla
extraordinari la segona cosa que es destaca, que és la de la presència i el treball ben
fet que es fa des del CIRD, però el que no entenc, és com pot ser que un Pla d'igualtat
de l'Ajuntament de Granollers, d'una ciutat de 61.000 habitants, que a més a més,
tenim el record com vostè ha anunciat a les seves darreres paraules, de la impunitat
d'aquesta justícia espanyola, putrefacta i misògina i patriarcal, tenim les darreres
mobilitzacions a la Porxada; qui és qui ha convocat; qui és qui ha agafat hi ha fet la
pancarta; qui és qui ha mobilitzat el carrer. Com poder invisibilitzar des del Pla
d'Igualtat els col·lectius de dones feministes que estan treballant i que s'estan
organitzant i que s'estan auto organitzant i treballant al carrer per exigir els nostres
drets, em sembla que, efectivament, és un forat negre, en tot cas, important dins de
d'aquest Pla d'Igualtat.
El tema de construcció de gènere; el tema del treball específic LGTBI, és molt fluix,
senyora regidora, em sap molt greu dir-ho, però el treball específic respecte el
col·lectiu gai, lesbià, transexual, bisexual i Intersexual és molt fluix i, i li recordo com
vostès ens vam fer i, a més a més, amb el nostre absolut acord, estem dins de la
xarxa de municipis LGTBI, i vam assumir que un dels compromisos d'aquesta
incorporació era impulsar actuacions al respecte; i és un tema que fluixeja molt des
del nostre punt de vista en aquest Pla.
"Dicho lo dicho", obro una mica el parèntesi perquè d'aquí dos dies és el vint-i-vuit de
juny, i li recordo que m'agradaria que no haguéssim de passar un altre cop aquella
vergonya aliena de veure el nyap del "toblerone", quan se suposa que allò havia de
ser alguna cosa semblant a una banderola que senyalitzés o que simbolitzés el que
podríem dir l'orgull gai, espero que aquest any es faci més i millor.
En qualsevol cas, ja hi vaig acabant. Crec que hem d'incorporar una mirada feminista
interseccional, insisteixo, però no només en aquest Pla, sinó que en aquest Pla, surti
especificat perquè és una mirada que hem de traspassar a totes les polítiques
municipals que des d'aquest Ajuntament es puguin fer. I, per exemple, l'octubre, per
tant, d'aquí mateix ens trobarem amb uns pressupostos i m'encantaria i, per això,
convé especificar-ho dins d'aquest Pla d'Igualtat que no caiguem en allò que María
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José Capellín aquesta antropòloga feminista extraordinària, des del meu punt de vista,
parla de la majoria de pressupostos dels nostres pobles, ciutats o fins i tot país, que
és el concepte de subjecte privilegiat, que ella denomina com a BBVA: el subjecte
privilegiat que és blanc, burgès, «varó», adult, és a dir, sinó incorporem aquesta
mirada feminista, transversal, interseccional en els nostres pressupostos o a totes les
polítiques municipals, farem que, efectivament, dones, homes i col·lectius LGTBI no
puguin gaudir dels mateixos drets.
Segueixo, per exemple, coses molt senzilles

Alcalde: Perdoni. Li agrairia que anés acabant.

Senyora Oliver: Em queden tres punts i prou.

Alcalde: Només dir-li que la regidora que ha presentat la proposta s’ha ajustat al
temps i vostè

Senyora Oliver: Ja, ha trigat menys. És que és un tema que

Alcalde: Sí, sí, ens apassiona a tots, però demanem concreció. Gràcies.

Senyora Oliver: Mira, el tema de les festes sense sexisme, efectivament, em
congratulo i ho posem en valor el fet de què el col·lectiu de dones, d'aquestes entitats
vagin fent el protocol. Sí que és veritat que dins del Pla de civisme està prohibit
l'anunci sexista, però, per què no fem per exemple com està fen l'instituto vasco de la
mujer, com estan fent alguns pobles de Catalunya, que les nostres festes majors no
es pugui posar ni contractar grups, ni posar DJ que puguin tenir una música misògina,
masclista i legitimi fòbica, per què no; és una cosa molt senzilla i que només es
necessita voluntat política.
El tema de la conciliació, em sembla insuficient que l'única mesura per treballar la
conciliació sigui el tema de posar guarderies a actes de l'Ajuntament i em sembla
imprescindible, però, per què no afegim algun punt per conciliar en els plecs de
contractació, per exemple.
I, ja acabo. Dones prostituïdes, és un tema que està poc treballat, és a dir, n'hem
parlat perquè efectivament ens hem adherit també a la xarxa ciutats lliures de tràfic de
dones. Què passa amb les dones prostituïdes; què passa amb el nombre de
prostíbuls; què passa amb el proxenetisme que hi ha a Granollers, que és una realitat
absolutament silenciada, és un tema que està molt, molt, per no dir res, treballat al
Pla.
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I, per últim, m'ho he deixat pel final, és el tema de la coeducació. Sí que és veritat que
s'està treballant el tema, s'estan fent tallers a instituts, però, precisament avui,
precisament avui, sortia una notícia, arran de les violacions, bé, en fi, de Palamós, de
Molins, etc.Sortia una notícia, que la fiscalia de menors, l'any 2016, i m'ha estranyat, i
m'ha cridat l'atenció; en el 2016 la fiscalia de menors ha donat unes xifres
absolutament extraordinàries i, és que de seixanta casos de denúncies, ens diu la
fiscalia de menors, vint-i-sis eren de menors de catorze anys; amb això què vull dir i
que és el que es fa a altres llocs, per exemple. Arribem tard si treballem la
coeducació a secundaria, per tant, queda avui precisament a una entrevista, a una
pedagoga, deia: hem de començar des de zero. Què és el que s'està fent a alguns
ajuntaments, per exemple, tallers de coeducació que parteix des de l'escola bressol
fins a l'edat de l'institut, però, què vol dir, amb el vistiplau de tots els agents que
integren la qüestió educativa: alumnes, professorat, famílies equip tècnic, etcètera,
etcètera etcètera; per tant és una mesura que, entenem que és important mantenir
tots els tallers, formació alumnes i formació, òbviament, per la part que em pertoca,
perquè ho veiem necessari a l'institut, però, entenem que és quelcom que hem de
començar a preveure des d'edats que són les edats més petites que és on comencen
a adoptar la qüestió dels estereotips.
No tinc més temps,

Alcalde: No és que tingui més temps, és que es passa 7 minuts del temps que tenia.

Senyora Oliver: Disculpes infinites, davant mà.
Per tot això, és a dir, ens ho creiem tant i la vehemència amb la qual he intentat
expressar-ho crec que se'n destil·la la nostra preocupació i el nostre interès per
aquest Pla.
En tot cas, en aquesta primera votació, votarem en contra perquè, efectivament,
nosaltres, enviarem propostes, no només metodològiques, si no que enviarem
propostes polítiques perquè aquest Pla pugui esdevenir un millor Pla, i esperem que
amb aquestes al·legacions que farem arribar doncs puguem teniu un altre debat i que
aquest debat, efectivament, acabem aprovant aquest Pla d'Igualtat.
Moltes gràcies i disculpeu.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans no hi ha intervenció. Pe part d'Esquerra
Republicana, la senyora Maynou té la paraula, endavant:

Senyora Maynou: Gràcies. Bé, jo crec que hi ha alguna cosa que diria que segur que
ja la Maria m'ho ha aixafat perquè ha parlat molta estona.
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En tot cas, avui s'aprova el tercer Pla d'Igualtat de gènere de la ciutadania. Nosaltres
hi votarem a favor perquè pensem que és un Pla, evidentment, necessari;
evidentment, segurament serà millorable i veurem que hi ha moltes coses que creiem
que es podien haver fet millor o que es podrien fer més i millor, però, en tot cas, crec
que és necessari votar-hi a favor i dir doncs que sí, que és una aposta clara.
Jo crec que seré una mica més sintètica i no entraré tant en l'anàlisi concreta de les
accions, perquè potser, m'agradaria més aportar, poder, és molt simple, una reflexió i
després també una demanda que, de fet, ella també ja l'anomenava.
Jo crec que és un Pla relativament ambiciós, és un Pla que ella ja deia que és
especialment necessari, que necessitem que s'apliqui, necessitem que es cregui
realment i que es treballi molt seriosament per implementar-lo, no només a nivell
institucional o des de l'àmbit polític o fins i tot des de l'àmbit de tots els regidors que
estem aquí, sinó que cal que sigui un Pla que aterri i que arribi a la ciutadania; i per
això pensem que potser caldria haver fet que aquest Pla hagués estat molt més
participat, no només a través del Consell de Ciutat, no només a través, doncs, de les
reunions amb els grups municipals que s'han fet i al que alguna nosaltres no hem
pogut participar, però que és evident que s'han fet, sinó que també dir-ho, o en tot cas,
és una tasca que queda ara un cop aprovat el Pla, doncs obrir-ho a tots els col·lectius
implicats, des d'entitats juvenils, des d'entitats culturals, esportives, etcètera; per què?
perquè és un Pla i perquè és un aspecte que ens afecta a tots, que ens toca a tots i,
que per tant, tots hi hem d'apostar.
Jo, més que entrar en el detall de les accions o de nivell metodològic, sí que crec que
potser una de la conclusió que hauríem d'arribar amb aquest Pla, i la Maria ho deia
una miqueta, jo dic de posar-nos les ulleres del gènere, perquè sí tots canviem la
mirada amb la que mirem tot i amb la que enfoquem totes les accions, totes les
actuacions polítiques que fem, ens cal, doncs, si posem aquestes ulleres, jo crec és la
manera de poder abordar-ho tot des del compromís real amb la igualtat de gènere i
amb la denúncia sistemàtica i constant de totes les situacions que impliquen
desigualtat, que impliquen discriminació i que, per tant, doncs, tot el que comentàvem
d'estimular accions concretes per revertir aquestes desigualtat, des de a nivell de
sous, des de a nivell on estan les dones en els càrrecs més elevat, des de la diferent
activitats que fan nens i nenes, etcètera. Jo crec que si tenim aquesta mirada,
realment aquesta consciència de gènere, tot això es pot revertir. Per tant, aquestes
ulleres de gènere i aquestes ulleres d'anar més enllà i de canviar la mirada, doncs cal
que ja s'incorporin des d'aquest Pla d'infància que hem aprovat des de l'escola, des
dels més petits i dels més grans.
Crec també que realment, a través de plans com aquest ens cal impulsar, realment,
però realment mesures efectives, i d'acció de tolerància zero contra les violències, i
contra les agressions, contra les actituds masclistes i contra tot el que denoti una
desigualtat o un tractament pejoratiu envers les dones, envers les persones que se
senten dones o envers totes les persones amb les seves diferents maneres
d'expressar-se sexualment.
També crec, i això és una miqueta en la línia del que comentava la Maria, per acabar,
que des de l'Ajuntament jo crec que només ens cal impulsar, aquest Pla parla
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d'impulsar una Comissió d'igualtat de gènere, un treball compartit entre els agents, un
treball des de les àrees i des de la institució, però que tot això no té sentit si realment
no fem un Pressupost clar i adient des d'una una perspectiva feminista. Si no dotem
totes les accions, doncs, de recursos humans, tècnics i, sobretot, econòmics és difícil i
serà molt difícil tirar endavant aquest Pla i tirar endavant totes les accions que volem
dur a terme i, per tant, jo crec amb un bon Pressupost i amb unes bones accions,
moltes de les quals ja s'anuncien, però que es facin el corresponent seguiment i
l'avaluació ferma i real, això de conduir a que aquest Pla sigui més efectiu del que ho
ha estat el segon i que pugui ser un treball més compartit. Gràcies.

Alcalde: Moltes Gràcies. Per part del PDeCAT, el senyor sastre té la paraula,
endavant:

Senyor Sastre: Sí, moltes gràcies alcalde. Breument.
La senyora Maynou ha dit que la senyora Oliver li havia aixafat part de la intervenció.
Jo crec que a mi m'ha aixafat sencer. Jo, perquè com que ha parlat això del BBVA,
tinc la por de ser considerat, per part de la senyora Oliver, un BBVA, un blanc, burgès,
no em considero burgès, però és possible que em percebi com a tal, «varó» i adult;
per tant compleixo més o menys els requisits; però, en tot cas jo, en aquest ple, tinc
molt clars quins són els meus límits, és a dir, jo no em posaria a jugar handbol amb
l'Àlvaro Ferrer, ni discutiria sobre igualtat de gènere amb la Maria Oliver, perquè crec
que en aquest cas sempre hi haurà un domini d'aquest camp major que el que tinc jo;
i no em raca a admetre-ho davant d'aquest plenari, és a dir, jo no sé tant sobre
polítiques d'igualtat de gènere com les persones que han fet aquest Pla d'igualtat de
gènere, i això jo crec que és positiu perquè això limita que els polítics puguem posar
el dit allà on moltes vegades no ens tocaria, és a dir, jo crec que és positiu que el pla
polític tingui una voluntat clarament expressada en un plenari, tingui una voluntat
clarament expressada amb la línia de les seves polítiques, igual que, podem posarnos d'acord i decidir on va una passera sobre el riu Congost, però, jo, disculpin que ho
digui amb aquesta claredat, no tinc el valor per agafar un tècnic de la casa i dir-li com
ha de ser aquesta passera perquè compleixi els requisits que fan que sigui una
passera útil per la ciutadania, per tant jo assumeixo davant d'aquest plenari, i
assumeixo com a portaveu d'aquest grup, que nosaltres no tenim la contundència
suficient com per rebatre, no la línia política de un Pla d'Igualtat de gènere, i ara m'hi
referiré, que és del que puc parlar, sinó el detalle pormenoritzat de les accions de la
diagnosi i de com es preveu que es desenvolupi el propi Pla.
És evident que malgrat els avenços en polítiques d'igualtat, perquè n'hi han hagut, ara
explicaré per això, que malgrat aquests avenços en polítiques d'igualtat, ha hagut de
les darreres dècades, jo tenia el costum, la Maria també feia referència a la meva
època de professor, passàvem un documental que està molt bé, i crec que encara
està penjat a «TV1 a la carta», que era un documental que recollia tots els casos de
publicitat clarament masclista de la dècada dels cinquanta, seixanta, setanta i ho
intercalava amb notícies de violència de gènere. D’una manera molt gràfiques
s'il·lustrava aquella expressió castellana que diu: De aquellos polvos vienen estos

57 / 88

lodos", i per tant, jo crec que aquesta vessant és evident que l'hem de tenir en
compte.
I deia que malgrat que hem avançat respecte aquesta política, perdó, aquesta cultura
clarament masclista que hi havia implantada en el món en general i en aquest país en
concret, perquè venien d'aquí. Vivim en un moment en què es posen de relleu més
que els avenços les mancances que encara patim. Concretaria tres exemples molt
clars, i de molta actualitat, i que en els últims mesos han protagonitzat, i s'hi ha fet
referència, protestes ciutadanes, diguéssim, no exemptes de raó sinó tot el contrari.
Una és i ha fet a fet referència la regidora també, de la sentència de la "manada", no
només les sentències, sinó com posteriorment s'ha decidit que, amb una fiança,
deixi'm considerar absorbent irrisòria, aquestes persones quedin en llibertat i, per
tant, diguéssim, que mentre tenim altres casos més flagrants, hi hagin agressors
sexuals, no dic violadors, perquè malgrat que és, doncs, jo crec un consens el que
van cometre, és això, doncs, la sentència finalment parlava d'agressió sexual i no de
violació, doncs aquestes persones avui estan al carrer i se segueixen produint i
coneixíem fa, em sembla que ahir, el cas d'una noia de Molins de Rei que va ser
violada, i que jo crec que també val la pena esmentar-ho. I anem tenint un degoteig
constant de coneixement d'agressions sexuals que, el que posen de relleu, no és,
evidentment, el que hem avançat sinó el que ens falta encara per treballar. Tenim
també constant situacions, abans també hi feia referència de violència de gènere.
Alguna n'hem tingut en aquesta ciutat, d'altres, en altres llocs de Catalunya o del
conjunt de l'estat espanyol i, que per tant, tornen a posar de relleu doncs que aquests
avenços no han penetrat en determinats individus o col·lectius.
I, també un tercer exemple, que no vol dir que siguin només tres eh, però poso els
tres més rellevants i que va protagonitzar doncs el tronc de la reivindicació del vuit de
març d'enguany, d'aquest any, que és la bretxa salarial, que a Catalunya està situada
amb un 23'9%, aproximadament, segons alguns informes, és a dir, que les dones
cobren un 23'9% menys que els homes de mitjana i, per tant, és evident que, malgrat
que s'ha avançat, ens queda per cobrir aquest 23'9% que és on hem de posar
l'èmfasi, a part de les desigualtats, evidentment, en el camp laboral que no són
estrictament la bretxa salarial.
En aquest sentit, en el Pla es fa una diagnosi, es fa una proposta d'accions per
avançar en aquest sentit i, sobretot, sobretot, jo voldria posar l'èmfasi amb dos dels
eixos estratègics que n'ha parlat la regidora, que al nostre entendre, són especialment
rellevants, no vol dir que els altres no ho siguin, però aquests, al nostre entendre,
diguéssim, que van a l'arrel del problema o van a atacar els casos més flagrants: Un
és la resposta, evidentment que ja es va fent des del CIRD de les situacions que
sorgeixen a l'entorn de la violència de gènere i dels maltractaments i, l'altre, i dic que
per això que va a l'arrel del problema, que és un èmfasi especial en l'educació i la
transmissió d'una cultura igualitària, perquè jo crec que hi creiem en definitiva que al
final aquesta problemàtica al final estem parlant d'una problemàtica cultural. Hem
avançat una part, evidentment, ens queda molt per avançar i les situacions
quotidianes ho van posant de relleu; al nostre entendre, aquest Pla, que està elaborat
doncs per les persones que més coneixen aquesta problemàtica que són els tècnics
que atenen cada dia aquests casos, que treballen amb polítiques de gènere
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constantment, doncs, fan aquesta proposta i, per tant, el nostre vot serà favorable.
Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Pel grup socialista, el senyor Terrades té la paraula,
endavant:

Senyor Terrades: Sí, és per fer alguna precisió i puntualització respecte a la posició
del grup socialista.
El nostre referent en temes d'igualtat, com no podia ser d'altra manera, és la regidora
María del Mar Sánchez, que ha estat, pràcticament al front de les polítiques d'igualtat
des de fa, com a mínim un parell de legislatures.
Voldria recordar que aquestes accions comença amb la primera regidora d'Igualtat
que té l'Ajuntament de Granollers, que és la senyora Mònica Llorente.
Per què dic això? Dic això perquè les polítiques sistèmiques d'igualtat de gènere a
l'Ajuntament de Granollers no comencen ahir, ni començaran avui ni demà sinó que
vénen d'una història, d'una voluntat política clara.
Des de l'any 2000, exactament, des de l'any 2000 hi ha una regidoria d'igualtat a
l'Ajuntament de Granollers; podrem discrepar o no de si les polítiques que s'han fet
són encertades o correctes, això és com els colors, cadascú, li agrada el que li
agrada, però que hi ha una voluntat política de fons respecte a que cal avançar les
polítiques d'igualtat de gènere a la nostra ciutat i a l'Ajuntament de Granollers, això és
així; si no fos així avui no estaríem parlant de que es presenta un tercer Pla d'Igualtat
i, no vegin en aquestes paraules cap cofoisme per part del portaveu del grup
municipal socialista, no, no, és a dir, l'avaluació que s'ha fet del Pla anterior mostra
algunes fortaleses, com unes coses que s'han fet bé i altres coses que no s'ha arribat
als objectius que s'havien fixat i, per això, s'ha fet aquesta avaluació en sentit crític
respecte a les polítiques que s'havien fet fins avui; per què? perquè la voluntat és
avançar, avançar i aprofundir en aquestes polítiques.
Coincideixo amb la portaveu del grup d'Esquerra Republicana; aquest és un Pla
ambiciós, ho podria ser més? no ho sé, però en definitiva és un Pla ambiciós que fixa
un seguit d'objectius i que en el període entre d'aquesta aprovació i la definitiva
podrem veure si podem arribar a acords respecte on aquells, espero que els grups
que avui votaran a favor també presentin propostes i aquell grup que ja ha manifestat
que no hi pot donar-hi suport, doncs, que també en proposi, que en aquest treball dels
propers mesos puguem arribar a una aprovació, aquest és el nostre desig unànim
d'aquest tercer Pla d'Igualtat; que jo crec que resumeix perfectament quins són els
eixos de treball, els ha definit la regidora, són aquests sis eixos sobre que després
com si fos un raïm pengen a tot un seguit d'accions i actuacions.
Jo no hi entraré perquè ja ho ha fet la regidora d'igualtat, la Maria del Mar Sánchez.
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Sí que hi han dos temes que a mi, crec que cal, o que dóna el punt, o el valor en
aquest nou tercer Pla d'Igualtat: que és la creació de l'observatori de la igualtat perquè
ens permetrà o ens hauria de permetre, jo crec que serveixi, una planificació
estratègica de la ciutat amb visió, amb visió de perspectiva de gènere; i el segon, és
una feina que ens pertoca a tots plegats, com a societat i com a líders polítics de la
ciutat, també, que és el reconeixement del lideratge i la participació de les dones en
els afers públics i socials de la nostra ciutat. Jo crec que el fer aquest pas des d'un
punt de vista polític-estratègic és d'una importància cabdal, fonamental. Acompanyar
totes les accions que la regidora ha explicat.
En definitiva, jo espero que amb aquest treball de les properes setmanes, mesos que
ens hauran de conduir a l'aprovació definitiva d'aquest tercer Pla d'Igualtat, puguem
sumar una mica més de consens per tal de poder treballar en els propers anys en
aquesta direcció.
I un apunt final, tots i totes les treballadores municipals i els serveis que depenen i els
contractes que depenen d'aquest Ajuntament, el salari mínim és mil euros, senyora
Maria Oliver.

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, per fer la rèplica d'aquest primer torn
d'intervencions, té la paraula, la regidora Maria del Mar Sánchez, endavant senyora
Sánchez:

Senyora Sánchez: Gràcies. En primer lloc, agrair els que votaran a favor, i contestar a
tot el que ha dit la Maria, com que no tindré tant temps per contestar-te, i m'és quasi
bé impossible.
Com diu ell, el meu company, l'exposició que ha fet, fa divuit anys que estem amb una
regidoria d'Igualtat i treballant en temes d'igualtat. Aquesta regidora, porta catorze
anys en aquesta regidoria però porta des dels vint-i-un anys en la defensa ferma del
feminisme, per tant, senyora Maria, estic i ho sap vostè, a mi lliçons no em calen,
perquè crec que tots en algun moment hem patit d'algun tema i segurament en sabem
més de vegades del que volem mostrar o volem dir, en el dia a dia tots en fem de
moltes.
Per tant, les ulleres liles, moltes vegades fins i tot me les tinc que treure perquè a
vegades és com una "pesadilla" i no ens cal a vegades entrar tant en el dit perquè fem
més mal que bé.
En el tema de la diagnosi, primer en l’avaluació. Jo crec que hem sigut transparents,
ja ho dius, o sigui hem sigut bastant transparents perquè el que estàvem avaluant era
el Pla fins al 2015 i estem al 2018. Del 2015 al 2018, tenim un Pla d'acció municipal
que el que ha fet és continuant fent accions i posar de més de les que teníem en el
propi Pla. Quan nosaltres tanquem aquest Pla d'acció municipal, veureu que moltes
de les accions, que també són accions en perspectiva de gènere o de gènere,
segurament veureu que moltes d'aquestes sí que han estat consolidades.
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La diagnosi. La diagnosi és una diagnosi, que ja he explicat, que partíem d’un treball,
que havíem fet que era d'un estudi sociològic del 2016.
Una diagnosi que s'havia fet amb més de set-centes cinquanta entrevistes i que ens
mostra, segurament no, perfectament, però ens mostra com està la ciutat, no molt
allunyada del que està la resta de ciutats. Cada ciutat ho pot fer a la seva manera,
però, el que ens passa a les dones en aquesta ciutat no és molt diferent del que
passa a la ciutat de Canovelles, a la de Sant Cugat, a la de Sabadell, perquè això es
veu cada dia, i cada dia, cada una de nosaltres ho patim.
El tema de la participació. La participació demana coresponsabilitat, treball i acció per
part de tothom. Vostès que estan aquí, els primers. Aquest Pla, per part de vostès, ha
sigut poc participatiu, exceptuant, ho dic a tots, ara no miro a la Maria, perquè el dia
que jo vaig portar a presentació el Pla, aquí, l'única persona de l'oposició que va venir
i, li agraeixo, és la Maria; i això és molt trist, que jo ho digui aquí, que de l'oposició
només va venir ella. Vostès tenien la documentació des del dia disset o divuit de maig,
i el dia vint-i-tres es fa una sessió en la que a mi m'hagués agradat que tots vostès
m'haguessin dit el que avui diuen aquí, ens ho haguessin dit a nosaltres. A nosaltres
que estàvem aquí, l'alcalde presidia aquella sessió amb la intenció de que totes
aquelles aportacions ens les poguessin dir, no en el moment de les al·legacions, que
ho posem, eh, hem posat expressament que estigués posat per si vostès ens volen
fer algun tipus d'aportació; perquè clar, l'aportació que fan aquí, sí després, bé, ho
podríem encaixar d'alguna manera, però si aprovem el Pla aquí només què és "pues
mira, más de lo mismo", però al final, la participació, ho torno a dir, demana
coresponsabilitat i treball per part de tothom. Amb el tema de la participació, nosaltres
ho hem fet, potser, cadascú, és el que diem, cadascú participa o pensa en la
participació d'una manera. Nosaltres ho fem amb els espais que tenim formats, al
Consell de Ciutat també està obert a la ciutadania, també forma part de la ciutadania i
hi va gent. Quan vostè parla de grups feministes, o el teixit feminista, doncs miri,
realment, el teixit feminista tal i com jo l'entenc, formal, com des de l'Ajuntament per
poder treballar amb ells, és molt difícil i no el trobem, és difícil, molt difícil, per tant, si
vostè és capaç de que aquella gent, en un altre moment, en altre moment, no li estic
dient que ara obrirem el Pla a que ens aporti no sé què perquè no és així, però si
vostè és capaç de que aquest teixit feminista pugui adreçar-se i pugui acostar-se a
l'Ajuntament, a col·laborar, a participar, estic encantada; vostè no es pensa que
nosaltres no ens agrada treballar amb tothom? !i tant¡ que ens agrada treballar fent
sumar, sumem.
Em deixaré moltes coses, eh, però en el tema Pressupost. Jo tinc un pressupost, i tant
que tinc un Pressupost, per tant, hem fet que el 2018 com que els pressupostos ja
estaven aprovats, per això hem volgut fer el tema d'allargar-lo aquest mig any més, i
que siguin anys sencers. El Pressupost que jo tinc, és un pressupost orientatiu d'allò
que són noves accions que necessitem, o de la Diputació, o que necessitem ampliació
de serveis o de més, i això està pressupostat, i està pressupostat anualment i aquest
pressupost el treballarem per aquest any 2019 i, si és possible, ho treballarem per als
propers, però, això serà segons puguem fer-ho en funció de com estiguin les arques
municipals en aquell moment, ¡«ojalà»! poguéssim fer, això i més, però no només de
gènere, sinó de tot.
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Altres coses que no hem posat, ¡i tant! Escoles bressol, Pla de Xoc. Pla de xoc es
contracten dones; la regidora Canelo ja s'encarrega ella quan fa la llista dels Plans de
Xoc i ja es va encarregar i bé de saber quins són els llocs de treball on les dones
podien fer la seva feina i on no; fins i tot vam fer plans d'ocupació de dones, de servei
d'atenció a domicili perquè no volien ser jardineres i ens trobàvem que contractaven
homes, però això ho hem treballat i no ho treballo jo sola, cadascú dels que està aquí
assentat i amb els seus tècnic ho treballa, què podríem fer més,! i tant¡
El tema LGTBI. LGTBI no està posat aquí, perquè LGTBI farem un pla específic per
fer-ho perquè la Diputació no vol o no ens volia, això està pagat per nosaltres, però, la
Diputació paga un pla específic pel tema LGTBI; nosaltres volíem fer una línia perquè
considerem que tot es gènere i perquè s'està treballant, és una diversitat i nosaltres
ho estem treballant des del CIRD, però nosaltres farem un document, farem un petit
pla expressament només de LGTBI. Que no surti en aquest Pla no vol dir que no
estiguem treballant, i vostè sap que estem treballant, vostè sap que, en aquest
moment, nosaltres estem treballant a les escoles. Avui mateix hem aprovat el
manifest, demà tindrem el "toblerone" amb la bandera, tal qual com sona, però amb
un eslògan, perquè jo sóc de les d'eslògans, i a mi m'agrada que allà marqui alguna
cosa, potser no posarà LGTBI, però vostè veurà la bandera, no la veurà al balcó,
perquè nosaltres no posem banderes al balcó, però veurà un "toblerone"; com li deia,
el tema LGTBI nosaltres el continuem treballant i el treballem. Vostè sap que en
aquests dies hem fet el documental « En Fem» i diferents coses que anem fent.
Amb el tema del protocol i el tema del Punt G. Està molt bé que es faci un protocol i
es va fer; jo estic encantada, i vostè ho sap, que hagi sortit de les entitats, perquè si
no, no té cap sentit, és que no té cap sentit, perquè el carrer és de tots i tothom el
trepitja i com que és en tema de festa i les festes són de les entitats no té cap lògica
que l'Ajuntament faci una cosa i després l'apliqui els altres, però també és veritat que,
el punt G, no el fan les entitats, se suma, al punt G el fa l'Ajuntament. El punt G no
només és a l'estand que treballem els dies de festa, el Punt G es treballa amb
formació, ja s'ha fet una formació específica a totes les entitats; s'ha fet una formació
específica a tots els professionals que treballen al Punt G, i és farà una formació
específica a totes les entitats per poder revisar el protocol de l'any passat i
actualitzar-lo en funció de com està en aquest temps; per tant creiem en la formació,
tant pel protocol com per tots els que estem treballant a la ciutat.
Respecte al tema de prostitució. A Granollers tenim o havíem tingut el programa dona
per dona, aquest programa, nosaltres el vam deixar de fer perquè ho va començar a
fer una entitat. Actua Granollers. Actua Granollers fa aquest treball, el fa el millor
possible, amb les subvencions que rep de la Generalitat i nosaltres tenim la memòria i
estem amb elles amb la feina que fan, per tant, nosaltres treballem. És molt difícil que
a vegades ens vingui a nosaltres persones en aquesta situació perquè siguin ateses
en el nostre municipi perquè, com vostè sap, moltes d'aquestes persones no són del
nostre municipi sinó que actuen al nostre municipi però viuen en un altre.
I amb el tema de tallers de coeducació, miri, fa més de dotze anys que es fan tallers
d'educació, de coeducació a la nostra ciutat, sí que és veritat que la majoria s'han fet i
es fan a secundària, però també és veritat que es fan a primària. Voldríem fer més del
que fem, però clar, no hi ha cap assignatura que sigui obligatòria perquè ningú ho ha
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fet, o sigui, en el currículum de les escoles no diu obligatòriament que s'ha de formar
en coeducació i igualtat de gènere. Depèn de vostès, dels professors que vulguin triar
aquella oferta que nosaltres fem, sí que és veritat que, tal i com està la situació, que
és molta, des del vuit de març d'aquest any fins ara han passat moltes coses i que
passin moltes coses i que surti a la televisió això fa que la gent s'activi i uns dels que
més s'activen en aquest sentit, com sempre, són els professors i les professores, per
tant, ens ho demanen, ens ho demanen, i nosaltres, si ens ho demanen ho farem,
però no podem obligar a ningú, per tant, nosaltres, ja ho hem posat aquí, hem posat
també formació en espais no formals. Nosaltres creiem en la formació amb monitors,
per això ho han posat, amb els monitors dels menjadors, en els monitors d'esports, en
diferents llocs, ho hem posat, ho intentarem però també, torno a dir, el que necessitem
és la coresponsabilitat de tothom, i quan diem de tothom, deien no només de vostè
sinó de la ciutadania. No sé si em deixo alguna cosa.

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, obrim un segon torns, sí que demanaria concisió
en aquest segon torn, endavant:

Senyora Oliver:
Bé, doncs. Em sap una mica de greu que, mentre jo li he intentat apuntar la Lluna,
vostè només s'hagi fixat, en tot cas en el dit, en el meu dit.
I em dol una mica, el fet que se'ns acusi de no presentar les propostes quan, en tot
cas, i és un tema en el qual no he volgut aprofundir-hi massa, però, clar, se'ns ha
presentat un Pla com vostè ha dit, en un mes d'antelació; és obvi que ens l'hem mirat i
ens l'hem treballat; és obvi que la nostra voluntat ha estat sumar la màxima proposta,
per tant, sempre positiu al màxim possible, però, també ha d'entendre vostè que
mentre vosaltres han tingut tres anys i entre el darrer Pla d'igualtat, que va ser el
2015, i enguany, que som al 2018, han estat en tres anys que ens podrien haver
presentat un Pla, en tot cas, abans. I, em demani, m'exigeix aquesta coresponsabilitat
que jo assumeixo, de fet, però, en tot cas agrairia que el to no fos recriminatiu, perquè
entenc, efectivament, que la meva presència estava al dia vint-i-tres de maig quan
l'Anna Sellarés ho va presentar i la nostra voluntat és explícita, no des de la
suplementarietat, per tant, no estem parlant de contradiccions de coses
contradictòries sinó que, senzillament, estem parlant que des de la nostra humil opinió
i el treball i l'objectiu polític que hi ha darrere del Pla, al qual nosaltres ens hi sumem,
podríem sumar més voluntat política i intentar fer un Pla, el nostre mode d'entendre,
complementari i, per tant, més ambiciós.
Jo em dedico a jornada sencera, senyora Sánchez, a la docència i, a més a més, ens
ha enganxat amb el final de curs que, efectivament, això qui ha estat professor o
professora sap de què estem parlant, per tant, el nostre compromís i que ho reitero,
perquè aquesta és la nostra voluntat i, com molt bé ha manifestat, també, el regidor
Terrades, la nostra voluntat és que, efectivament, amb la bateria de propostes, no
només política, sinó, també metodològiques, que farem arribar, pretenem engrandir
aquest Pla i, fer d'aquest Pla, en tot cas, un Pla d'Igualtat millor, perquè, efectivament,
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els plans d'igualtat no són tots iguals i això em refereixo a intervencions anteriors, és a
dir, que hi hagi persones expertes que treballin els plans, no vol dir que aquests plans
siguin tots iguals sinó que, efectivament, el matís i l'accent ho posa, efectivament, la
voluntat política i, per tant, aquí estem discutint voluntats polítiques que siguin més
miops o en tot cas de més llarga tirada; aquesta és la nostra voluntat i la nostra
perspectiva, intentar millorar i, per això, farem arribar el reguitzell de propostes en el
termini que s'escaigui, efectivament, per intentar fer un Pla al nostre entendre, més
ambiciós, que és el que volem. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, senyora Maynou, té la
paraula, endavant:

Senyora Maynou: Bé, jo molt breument també.
A mi, personalment, m'ha semblat una mica de greu el to recriminatori, perquè és
veritat que la presentació del dia vint-i-tres, jo personalment, no vaig poder anar-hi.
Nosaltres, també, som els regidor estem a l'oposició treballem també a jornada
sencera a altres llocs, i la veritat, és que jo, els dimecres arribo molt tard aquí
Granollers, i cap de nosaltres podia anar-hi.
En tot cas, jo, quan he fet aportacions en relació quan es podia ser més participat, no
em referia només a aquella sessió, guaiti, i ja s'ha fet aquella sessió i està molt bé,
sinó, en tot cas, parlava de que ara que tenim aquest Pla o aquesta primera versió Pla
aprovat, jo crec que també toca i suposo, vull dir que és evident que ja s'ha plantejat i
que tocarà i serà aterrar-lo amb més entitats, amb més participació de la ciutadania,
no estava fent una queixa en el sentit de dir que com a grup no se'ns ha quedat prou,
també és veritat que ho hem rebut de fa un mes, però no em referia això, em referia
més en la necessitat de fer-la més particip amb el conjunt de la ciutadania, perquè jo
crec que és la manera de que aquest Pla tingui èxit i que realment es puguin assolir
els objectius que es proposen. Ja està. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT-Demòcrates, senyor Sastre:

Senyor Sastre: Sí, jo només amb la mateixa línia que la senyora Maynou.
Abans, el regidor Arolas, deia que li sabia greu que segons quin comentari afecta a la
CUP per la feina que feia personal, doncs, em sap greu que la senyora Sánchez hagi
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tornat a treure, -sí,sí, senyora Sánchez-, perquè, jo, en aquest consistori, discrepo
amb molta gent de moltes coses, de moltes maneres d'enfocar les coses que es fan
en aquesta ciutat, però no dubto en cap moment del compromís que tenen tots i cada
un dels regidors que hi ha aquí amb la seva ciutat, perquè, malgrat que alguns
treballin d'això i alguns altres no, tots tenim un compromís, absolutament, íntegre,
amb tota aquella gent que representem, més enllà dels que ens vam votar.
I el que jo no puc tolerar, i això és una cosa que vostès tenen per pràctica, bastant
freqüent fer-ho, és fer aquest tipus de comentaris de què, si vostè va venir o no va
venir, en una reunió, perquè denota un missatge que és que no estem compromesos
amb la feina que fem com a regidors, i això a mi, em dol moltíssim, i jo li haig de
recriminar de forma enèrgica perquè el meu compromís i el de tots els meus
companys i els dels altres grups polítics i els de vostès, que algun dia estaria bé que
s'evadissin del que és una majoria absoluta i empatitzessin amb el que és representar
la ciutat des d'una altra perspectiva. No tinc cap mena de dubte del compromís que
tenen tots i cada un de vostès amb la ciutat, i si algun dia algú no arriba en una
reunió, o no arriba a la ràdio com a vegades també passa amb l'equip de Govern, ja
posats a dir les coses, doncs és, senzillament, perquè no s'ha pogut, no perquè
aquella persona o aquell grup polític no estigui compromès amb el conjunt dels
ciutadans que representa. I això jo li haig de dir, i li demano si us plau, no que ho retiri
perquè ja ho ha deixat anar, sinó que no faci servir aquest tipus d'arguments per
plantejar el debat contra l'oposició. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Terrades, pel grup socialista:

Senyor Terrades: Senyor alcalde, jo no pensava intervenir en aquest segon torn. Molt
breu. Això no és un debat si vas venir o no vas venir a tal o qual reunió. Aquest no és
el debat senyor Sastre.

Alcalde: Perdó, respectem les paraules, sis plau.

Senyor Terrades: Deixi'm explicar l'argument. El debat és un altre. El debat és si es
formulen propostes no es formulen propostes.

Alcalde: Interpreto que ha acabat? En tot cas, la senyora Sánchez té dret de cloure el
debat.

Senyora Sánchez: En cap moment he parlat que vostès no tinguessin compromís amb
la ciutat. He parlat de participació, i que participar és compromís, no he dit res més.
He parlat d'això i he parlat de tal com ha dit el meu company de les aportacions que
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vostès m'han fet amb això. Sí s'han sentit dolguts, doncs, ja els hi demano disculpes,
però jo no ha sigut aquesta la meva intenció, jo parlava del tema del que era
participació i el compromís amb la participació. No parlava, ara si vostè ho ha entès o
ha pensat una altra cosa jo li demano disculpes en aquest sentit.
I amb el tema del Pla; el Pla ho he dit abans, està fet a mida a Granollers, i està
tocant de peus a terra. A mi m'agradaria arribar a la Lluna, però jo sé que la Lluna no
s'arriba en un dia, ni en dos, ni en tres, per tant, el que jo faig és intentar o el que fem,
és intentar tocar de peus a terra i poder fer el que de veritat ens toca, no fer el que
potser vam fer en l'anterior Pla, i després no consolidar-lo. Per tant, hem volgut fer
això. Accions molt concretes, no estem presentant un Pla només que d'eixos, sinó que
estem fent unes accions molt concretes per poder avaluar-les bé i poder arribar a bon
port, per tant aquest és el Pla que presentem i aquest és el Pla que pensem que tenim
per la ciutat. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. I, si em permeten, unes breus paraules per cloure el debat
abans de la votació.
Jo estic d'acord, molt d'acord amb una cosa que ha dit la senyora Oliver, el Pla és
millorable, només faltaria, el Pla és millorable. És millorable perquè el camí que hem
de recórrer cap a l'únic objectiu possible, que és la igualtat de gènere, és immens i
partim d'unes posicions històricament marcades per la desigualtat i marcades pel
masclisme.
M'agrada recordar, ho he fet en una altra ocasió i, potser m'ho han sentit, que fins a
l'any 1979, en aquesta ciutat, en tota la història d'aquesta ciutat, només havien hagut
dues regidores: Carme Bonnemaison, em rectificarà l'historiador si m'equivoco, l'any
34-35, no recordo exactament la data, l'època republicana, i Anna Maria Roca, en
època franquista, l'any 73-74 crec recordar. En tota la història de la ciutat, una ciutat
que, com totes, les dones ja han tingut un paper clau en la seva formació, amb la seva
construcció i amb la seva vida quotidiana. Les dones no han governat, amb aquestes
dues excepcions.
Aquest és un punt de partida, que ja ens diu que la distància a recórrer és immensa.
Afortunadament, a l'any 79, si no em falla la memòria, a les primeres eleccions
democràtiques, en aquest hemicicle s'hi van asseure ja tres regidores. La democràcia
va ser capaç de donar un pas important; i està bé que ens ho diguem, el camí és la
democràcia, el camí és el diàleg, en el camí aprofundim els mecanismes democràtics.
Des del punt de vista, jo he tingut la sort d’apendre de moltes dones, amb les que he
fet camí, moltes. Una d'elles la Maria del Mar. Amb la Maria del Mar estem treballant
des de fa alguns anys, ella porta catorze anys de regidora d'Igualtat. Jo crec que ja la
va nomenar en Pep Pujades el 2003, i hem estat fent el camí junts. Jo vull agrair la
feina que ha fet la Maria del Mar en aquest camí, tan complicat, de dotar amb una
organització que li costava tenir-la, perspectiva de gènere, seguint la feina que havia
fet la Francesca Martín en els seus anys de regidora d'educació i la Mònica Llorente,
en els moments en que els temps en què va crear la regidora d'igualtat.
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Jo vull agrair-li el camí que ha fet a la regidora, amb la impulsió d'aquesta visió, de
dotar de perspectiva gènere als serveis municipals, però, especialment, de dotar de
visió de gènere les polítiques públiques. Hem avançat molt, però, que és que ens
queda tan¡ que, per això, m'apunto a les paraules de què el Pla, sens dubte és
millorable, però el millorarem. El millorarem parlant i escoltant; i parlant i escoltant a
tothom, al carrer, a les places i aquí; en sessions amb les que, potser, senyor Sastre,
no podem venir tots, però hem de trobar els mecanismes amb els que puguem parlar,
segur.
Per tant, aquest és el compromís, només hi ha un objectiu possible, que és la igualtat
entre els homes i les dones, el d’evitar i eradicar qualsevol mena de discriminació i,
òbviament, a lluitar d'una manera emfàtica contra qualsevol violència masclista i
violència envers les dones, efectivament, millorable, senyora Oliver, em quedo amb
aquest titular.
I, és un Govern que no té, malgrat, ser un Govern de majoria absoluta, senyor Sastre,
intentem treballar amb una perspectiva que és de minoria absoluta, i per això,
reforcem molt els àmbits de diàleg i de participació, i a vegades, ens sap greu, i, per si
ho expliquem malament, que no siguin prou acollits per l'oposició, i si ens expliquem
malament, ho sentim i ho rectifiquem; però, en tot cas, aquest és el camí, el camí és el
diàleg, el camí és un compromís unitari en front, envers, els grans temes, els temes
realment transformadors i, òbviament, un dels temes més transformadors és el camí
imprescindible cap la igualtat; i des del punt de vista, jo agraeixo, com deia, la visió de
la regidora d'igualtat, d'aquesta dona bregada a la lluita sindical, bregada a la fàbrica,
bregada a la lluita quotidiana en espais molt complexes i, que ha estat capaç de
portar-ho, també, a l'administració, i això no és tan senzill.
Segur, que ho podem fer millor, però, en tot cas, el que és segur és que no s'hi pot
dedicar tant esforç com el que s'hi ha dedicat aquest equip de Govern que, des de
l'any 2015, perdó, des de l'any 2007 és paritari; i, fins i tot alguns moments del
període, amb més dones que homes, qüestió que forma part també de la voluntat
d'expressar, de visualitzar un projecte polític també amb la composició del Govern.
En tot cas, el debat ha estat ric i, si en algun moment doncs, en fi, hi ha hagut la
impressió de què ens en hem sortit, en algun moment "de mare", reconduïm-ho,
perquè la lluita suma.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 19 vots favorables dels Grups Municipals del
PSC-CP, el PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM i de C’S; i els 2 vots en contra
del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA

Alcalde: Queda aprovat i aprofito, en tot cas, també aprofito per agrair a tots els
companys i companyes, totes les companyes i companys que ho han fet possible,
tenint en compte que, és el tercer i, per tant, hi ha un camí recorregut important.
Moltes gràcies pel recolzament i, esperem les al·legacions per poder millorar el
millorable.
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JUNTA DE PORTAVEUS

11.1 Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, amb les esmenes
d’ER-AG per a sol·licitar la creació d’un Pla de prevenció de reaccions
anafilàctiques en centres educatius i instal·lacions municipals
La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada amb els vots favorables
dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates, d’ERC-AG-AM, de C’S i de la pGCUP-PA i els vots en contra del Grup Municipal del PSC-CP
Identificació de l’expedient:
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, amb les esmenes d’ER-AG per
a sol·licitar la creació d’un Pla de prevenció de reaccions anafilàctiques en centres
educatius i instal·lacions municipals
Fets:
A lo largo de la última década, el número de personas que sufre algún tipo de
alergia alimentaria se ha multiplicado. Aunque aparecen en todas las edades y
ámbitos de la población, existe una mayor incidencia en los niños. Según la
Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), más del 30% de los
menores en España sufre algún tipo de alergia, siendo las alimentarias una parte
importante de esta patología.
La Comisión Europea ha reconocido que 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves
ocurren al comer fuera de casa y, en el caso de los niños, un 20% de ellas sucede
en centros escolares y otros centros donde se realizan actividades extraescolares
que cuentan con comedores colectivos. En muchas ocasiones, es en estos
establecimientos donde se produce por primera vez una manifestación de la alergia
alimentaria en los niños. Hasta dos tercios de los centros escolares tienen como
mínimo un niño con riesgo de anafilaxia. Los riesgos que entrañan estos procesos y
la ausencia de protocolos de actuación generan una gran incertidumbre,
preocupación y miedo en los padres, ya que un simple juego puede desencadenar
una reacción adversa si se contacta con el alérgeno causal. Dada su gravedad, es
crucial reconocer los síntomas de la anafilaxia y no demorar el tratamiento con los
dispositivos de adrenalina auto-inyectable, ya que puede marcar la diferencia entre
una reacción controlada y una reacción grave con riesgo de muerte. Y es que las
alergias alimentarias pueden llegar a comprometer la vida de quienes las padecen,
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llegando a producir un shock anafiláctico en cuestión de pocos minutos, sin tiempo
para permitir la

llegada de una ambulancia o de acudir a las urgencias de un centro de salud. Hay
que recordar que se han producido casos mortales que se podrían haber evitado.

Para ello, se deben aplicar todas las medidas de prevención necesarias y tratar de
manera efectiva y rápida cualquier síntoma que se produzca, siendo la solución
más efectiva para un tratamiento de urgencia fuera de un centro sanitario,
administrar una dosis de adrenalina por medio de una inyección intramuscular. La
adrenalina cuenta con la ventaja de ser una medicación de primeros auxilios que no
requiere conocimientos médicos para su administración, pues su presentación en
auto-inyector está diseñada para ser utilizada por personal no sanitario.
Como recuerda la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC), las personas con alergias graves deben tener acceso inmediato a la
adrenalina en todo momento, ya que este tratamiento es la manera más eficiente
para que el afectado se recupere de la reacción anafiláctica de la manera más
rápida posible. Hay que ser consciente de que una inyección de adrenalina puede
salvar la vida de un niño y su administración no produce ningún efecto secundario
adverso de relevancia.
Un aspecto crucial es el conflicto que existe entre las responsabilidades legales de
profesores y monitores para administrar medicación en la escuela y otros centros y
la necesidad de prestar una serie de cuidados específicos. Con las regulaciones
actuales, los profesores y monitores no tienen deberes específicos en términos de
protección de la salud del niño, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad
particular, más allá de la de cualquier persona que por casualidad esté presente
cuando un niño necesita ayuda. En este sentido, el artículo 195 del Código Penal,
establece como delito el incumplimiento de la obligación de todos los ciudadanos
de socorrer a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y
grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni para terceros. Igualmente, el
artículo 20 indica que están exentos de responsabilidad criminal los que obren en
cumplimiento de un deber. Si ya en 2016, la Sociedad Española de Inmunología
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) lanzó la campaña «Un colegio, un
botiquín, una adrenalina» para concienciar sobre la necesidad de incluir al menos
dos auto-inyectores de adrenalina en los botiquines de los colegios, hay que
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señalar que dado el ritmo de vida de la sociedad actual, los niños no solo
desarrollan sus actividades fuera de casa en los centros escolares, sino que cada
vez más pasan gran parte de su tiempo en centros, tales como granjas escuela,
campamentos y otro tipo de instalaciones donde desarrollan actividades
extraescolares y que cuentan con servicio de comidas.

A esto hay que añadir que, según las estadísticas, estas actividades al salirse de la
rutina escolar son las de riesgo más elevado para los niños que sufren de alergias,
por lo que deberían tener una supervisión especial.
Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciutadans Granollers (Cs) propone los
siguientes
ACUERDOS:

•

Instar a la Generalitat de Catalunya a definir un plan de prevención de
reacciones anafilácticas en centros educativos, el cual se pueda adaptar
para su posterior aplicación en equipamientos municipales, facilitando la
existencia de los inyectables y aumentando los conocimientos para su
correcto uso. El Departamento de Salud de la propia Generalitat de
Catalunya debería ser el que lidere este tipo de cuestiones al ser el órgano
más competente para ello.

•

Promover la preparación de un plan de prevención de reacciones
anafilácticas junto con las asambleas locales de Cruz Roja y Protección Civil
para su aplicación durante la celebración anual de la “Granollers Cup” y la
“Festa Major de Blancs i Blaus”.

•

Promover la existencia de auto-inyectores de adrenalina en los botiquines
de los centros educativos, equipamientos municipales y establecimientos de
hostelería y restauración de nuestra ciudad.
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•

Desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple la
identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones
anafilácticas por los docentes y personal laboral de los centros educativos y
equipamientos municipales.

•

Que los técnicos en educación y salud del Ayuntamiento de Granollers
analicen y valoren la viabilidad de implementación de esta moción en
nuestro ámbito municipal.

•

Estudiar la posibilidad de realizar charlas de concienciación, en coordinación
con la asamblea local de Cruz Roja Granollers, o acciones de comunicación
en el ámbito de la hostelería y restauración de Granollers para promover la
existencia de inyectables en los botiquines de estos establecimientos.

•

Que se comuniquen estos acuerdos a las asociaciones de comerciantes y
hostelería, establecimientos hoteleros, centros educativos, centros de salud,
asamblea local de Cruz Roja, asamblea local de Protección Civil y medios
de comunicación de Granollers.

•
11.2 Moció del grup municipal ciutadans granollers (C’s), amb esmenes del grup
municipal socialista, referent a la posada en marxa del “projecte patis oberts”
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat.
Identificació de l’expedient:

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de Granollers (C’s), amb
esmenes del grup municipal socialista, referent a la posada en marxa del “projecte
patis oberts”

Fets:

És responsabilitat de l’Administració Pública fomentar el lleure educatiu, del qual un
dels aspectes més rellevants és la pràctica esportiva. Pràctica que esdevé una
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potent eina educativa, participativa i convencional del màxim nombre d’escolars, i
que fomenta l’equitat i la cohesió social.
El projecte de “Patis Oberts”, en funcionament a Granollers en dues escoles
(Salvador Llobet i Joan Solans) i properament amb el Institut Celestí Bellera , té com
a objectiu obrir els patis de les escoles com a espais d’ús públic per a famílies, nens i
adolescents fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances
escolars.
Es tracta, d’una banda, d’optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant la seva
vessant educativa i social, fent possible la utilització del pati i, de l’altra, de donar una
alternativa de lleure als infants i joves i a les seves famílies, en un context segur i de
proximitat, de posar al servei de la població una infraestructura idònia per al joc, de
generar un espai de convivència, de donar l’oportunitat de tenir un lloc de trobada
per infants i joves.

La falta d’espais destinats a l´ús social i comunitari afecta significativament la
qualitat del temps lliure i aquest és un dels motius pels quals cal fomentar l’ús
comunitari compartit dels patis escolars fora de l’horari escolar i en dies festius, a
més de generar un vincle de proximitat amb la comunitat. Una ciutat educadora
ha d’oferir espais inclusius i els patis escolars constitueixen una peça important
per aconseguir-ho.
Un altre objectiu és garantir que els patis de les escoles esdevinguin un espai de
trobada i convivència per a tot el veïnat.

Permetre la utilització d’aquests espais públics que són de tots els ciutadans i
ciutadanes i posar-los a disposició dels infants, famílies, entitats socioculturals,
de lleure o fins i tot per a actes institucionals, pot afavorir la dinamització i
enriquiment dels nostres barris i del nostre municipi en general, segons les
necessitats de cada barri.
Atès que, socialitzar l’esport i d’aquesta manera gaudir dels equipaments públics
posant-los a l’abast de totes les persones que ho necessitin potencia una
societat més cohesionada, ja que es dóna l’oportunitat a tothom de tenir accés
als esports en igualtat, rendibilitzant al màxim els espais públics, de forma que
estiguin al servei dels veïns i veïnes del municipi.
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És per això que es fa necessari el projecte de “Patis Oberts” fora de l’horari
lectiu, en aquelles zones del municipi on no poden gaudir d’una alternativa
gratuïta i pública. Els “Patis Oberts” suposen un espai alternatiu on relacionar-se
i realitzar una activitat saludable.

Per tots aquests motius exposats, el grup Municipal de Ciutadans (Cs) a
l’Ajuntament de Granollers, proposem els següents ACORDS:
PRIMER: Revisar el projecte de “Patis Oberts” i estudiar la possibilitat d’ampliar-ho a
altres escoles i instituts, a més de comprovar quines són les necessitats de cada
barri i posar a disposició els patis de les escoles també a les entitats socioculturals i
associacions de veïns, de manera gratuïta i pública.
SEGON: Organitzar una campanya de sensibilització, informació i acompanyament
social per tal de fer difusió del projecte i arribar al màxim nombre de persones i
entitats possibles.
TERCER: Estudiar la possibilitat d’incloure en el Pla Local de Joventut el projecte de
“Patis Oberts” com a espai de treball, de seguiment i acompanyament dels joves més
vulnerables del nostre municipi.
QUART: Donar trasllat dels presents acords al Consell Escolar Municipal, als centres
escolars, a la Coordinadora d’AMPAS, a les AMPAS de les escoles i a les entitats i a
les associacions de veïns

11.3 Moció que presenta el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. El
món local català davant la realitat del refugi a l'Estat Espanyol
La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per

unanimitat.

Fets:
El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament de
milions de persones que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la
violació de drets humans o la pobresa. La manca de vies legals i segures per a
l'entrada a la Unió Europea empenyen els refugiats a posar-se en mans de les màfies
i seguir rutes perilloses.
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Només l'any 2017, més de 3.000 persones van morir ofegades en naufragis mentre
creuaven la Mediterrània. En el primer trimestre de 2018 ja han mort o desaparegut
500 persones intentant creuar la Mediterrània.

Per fer front a aquesta situació, la Comissió Europea va proposar el maig de 2015 dos
mecanismes d'emergència per implicar els estats membres i alleujar el pes que estan
patint els països de les fronteres del sud d'Europa i els països veïns de Síria. Malgrat
això, l’Estat espanyol va incomplir les quotes de reubicació i de reassentament de
persones refugiades acollint tan sols un 11% de les 17.337 persones refugiades que
havia d’acollir en 2 anys.
Els vergonyants acords entre els Estats de la UE i Turquia han permès retornar a
territori turc sense garanties de respecte dels seus drets fonamentals persones
refugiades que havien arribat a Grècia, obviant que tota negociació en el marc del
Consell d’Europa ha d’estar subjecta al respecte a la Declaració de Drets Humans i al
Dret Internacional.
Vista la situació que pateixen les persones que cerquen refugi arriscant les seves
vides i es veuen abocades a les màfies, toca reclamar vies d’accés a la protecció
internacionals legals i segures en països d’origen i trànsit i que el govern de l’Estat
assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones
reubicades i reassentades que li corresponen.
Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l’assistència i l'acollida efectiva de
refugiats. És en l'àmbit local on es gestionen les necessitats més immediates:
allotjament, manutenció, roba, atenció mèdica, educació, orientació sociolaboral,
lingüística, etc. Una tasca a la que cal sumar els recursos que dediquem el món local
a l’ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament per donar assistència a les
persones que fugen de les guerres, de la persecució política o dels desastres naturals
i cerquen refugi i protecció internacional.
El món local afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en condicions
dignes les persones que busquen protecció i, a llarg termini, el més important i
durador, garantir la seva autonomia i accés al mercat laboral perquè puguin
incorporar-se a les societats d'acollida.
No obstant això, la relació de l'Estat espanyol en l’etapa de Mariano Rajoy amb les
administracions locals ha estat quasi nul·la en aquest àmbit. A dia d'avui, no hi ha un
mecanisme de coordinació eficient entre l'Estat, les comunitats autònomes i els
municipis que permeti conèixer amb previsió el desenvolupament dels programes de
reubicació i reassentament. Tampoc està prevista cap forma d'accés als Fons
Europeus d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per part de les ciutats que dediquem
recursos propis a l'acollida de refugiats.
La manca d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns impactes
a nivell local que ens obliguen a destinar una gran quantitat de recursos per assegurar
un mínim de dignitat a les persones refugiades veïnes de les nostres ciutats.
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Darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les
organitzacions i les persones que han donat protecció i assistència a les persones
refugiades per part de diferents autoritats governamentals i judicials per tal que
aquestes persones i organitzacions no governamentals deixessin de rescatar refugiats
sota inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació
criminal o de col·laboració amb les màfies.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones
estan absolutament fora de lloc en l’acció humanitària, i davant d’aquestes
campanyes de persecució la resposta del món local no pot ser altra que ajudar a
aquestes persones i organitzacions que salven vides. Bloquejar l’acció de les
organitzacions humanitàries suposaria exposar milers de persones a morir ofegades
al mar.
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les persones refugiades el
20 de juny, els governs locals reafirmem el nostre compromís amb el dret al refugi
recordant que els municipis catalans hem mostrat abastament la nostra predisposició
a acollir persones refugiades malgrat no disposar de les competències d’asil ni accés
al finançament necessari.
El món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament #mónlocalrefugi i ha sensibilitzat
sobre la situació en què viuen, així com les causes que han provocat la seva fugida.
Per altra banda, bona part d’aquests municipis ja estan acollint persones refugiades
amb qualitat destinant part dels seus recursos locals a afavorir la integració i la
cohesió social.
Valorem positivament l’anunci del nou Govern de l’Estat d’acollir les 600 persones del
vaixell Aquarius que durant dies han estat a la deriva buscant un port europeu on
demanar asil, i la predisposició del Govern de la Generalitat de Catalunya d’oferir
acollir-los en territori català. En aquest sentit, desitgem que els governs locals i
autonòmics siguin tinguts en compte d’ara en endavant a l’hora de dissenyar i
desplegar la política pública d’asil i refugi de l’Estat.

Per a això, els governs locals catalans acorden:

1. Exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE del 2015 per
a l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats ens oferim a
col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de refugiats i en el
desenvolupament del Programa estatal de Refugi.
2. Exigir al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció social a
sol·licitants d'asil a Espanya. Establint sistemes de coordinació i finançament eficaços
amb les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin comptar amb
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informació actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als
nostres municipis així com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva.
3. Exigir al Govern de l'Estat que proporcioni informació detallada de la destinació dels
Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per assegurar que efectivament es destinen a
l'acollida de refugiats i immigrants.
4. Exigir la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels processos
d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés als
municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els municipis puguin
optar per al desenvolupament de Programes municipals d'acollida complementaris al
Programa estatal, tal com succeeix en altres països de la Unió Europea.
5. Instar les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com Itàlia que
vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret a asil
amb el seu comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels Estats membres
de la UE.
6. Mostrar tot el suport i tota la solidaritat del món local català a les organitzacions no
governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen assistència i
protecció a persones que cerquen refugi i protecció internacional.
7. Instar el Govern de Catalunya que reforci el Programa Català de Refugi i el Pla de
Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors
involucrats a través del Comitè Per a l’Acollida de les Persones refugiades.
8. Comprometre’s a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a les
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
9. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a l’Ambaixada d’Itàlia a
Espanya i al Consolat d’Itàlia a Barcelona.

Alcalde: Aquí sí que hi ha grups que han dit que volien expressar la seva posició.
Senyor Navarro, ¿sí?, endavant:
Senyor Navarro: Bé, totalment d'acord amb la Moció que aprovem. Sí que voldríem fer
èmfasi precisament en el punt vuitè, que diu que hi ha d'haver més recursos per a les
persones refugiades i, en aquest sentit, voldríem recordar que ja fa molt de temps que
a Granollers hi ha persones refugiades, hi ha persones, sobretot, de l'Àfrica
subsahariana que han fugit de les guerres, de la fam, dels desastres ambientals, que
les tenim entre nosaltres, però, que, sembla ser que com que no vénen de Síria no
tenen el nostre respecte a l'hora de tractar-los com el que són, que són persones
refugiades.
Si com diem i en fem èmfasi, parlem de Granollers, com una ciutat acollidora, creiem
que, també aquí, a l'Ajuntament, s'hauria de fer un esforç molt més gran perquè
aquestes persones puguin estar molt més ben acollides, que no hagin de remenar
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contenidors per sobreviure, que no hagin de dormir en llocs infumables i malvivint en
la misèria; per tant, volíem fer èmfasi també en aquest element, i en aquest sentit,
posar, fer esment, respecte la problemàtica que hi ha en els CIES, en els centres
d'internament i també la perversió que suposa la llei d'estrangeria, que es va aprovar
al seu moment per part del PSOE, PSC, Convergència i Unió i el PP. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. ¿Altre grup desitja intervenir? ¿No?

11.4 Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP per a
instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d'emergència social
La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada amb els vots favorables
dels Grups Municipals del PdeCAT Demòcrates, d’ERC-AG-AM, i de la CpG-CUPPA; i els vots en contra dels Grups Municipals del PSC-CP i de C’s
Identificació de l’expedient:
Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP per a instar a la
Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d'emergència social
Fets:
En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves
lleis per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els instruments
que permet el règim autonòmic vigent.
La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-llei
contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els
desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, front la
voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on
aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria.
Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional – per iniciativa del
govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul·lat fins a quaranta-sis lleis, la situació
d'emergència social no ha fet més que agreujar-se.
Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat
social; l'alt risc d'exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les
majors dificultats d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment de les
desigualtats en l'accés al sistema sanitari públic i al sistema educatiu.
És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l'agulla
per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les
suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques
públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi econòmica que
patim des de 2008. Calen solucions d’emergència mentre no s'implementi un procés
constituent que ens permeti avançar cap a una República que ens doti de majors
recursos i sobirania per poder desenvolupar una arquitectura institucional, una
legislació i unes polítiques públiques basades en una major redistribució de la riquesa.
Per tots aquests motius proposem al Ple de l'Ajuntament de Granollers l’adopció dels
següents
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ACORDS:
1. Instar al Parlament de Catalunya a aprovar de forma urgent altre cop totes aquelles
lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l'anterior legislatura, per tal
de fer front a la situació d'emergència social.
2. Instar al Govern de la Generalitat a assignar els recursos necessaris i a desplegar
els reglaments oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis amb el màxim de
brevetat possible, un cop hagin estat aprovades de nou al Parlament.

Alcalde: Aquí també hi ha anunciades intervencions. Senyora Oliver o senyor Navarro.
Senyora Oliver, endavant:

Senyora Oliver: Sí, gràcies. Seré molt breu. Em sembla lamentable que, a més a més,
una Moció, amb dues coses molt concretes que és, restituir les lleis. ¿Quines lleis?:
les lleis d'igualtat, d'habitatge, la del 24/2015, la llei de l'impost bancari i impost dels
pisos buits, impost de protecció social, llei contra els desnonaments i fins a quarantasis lleis suspeses, o anul·lades pel TC.
Lleis totes elles encaminades a millorar les condicions de vida, de les nostres classes
populars i classes treballadores, i apaivagar, efectivament, l'emergència social que
tenim en aquest país. Demanàvem restituir les lleis i demanàvem posar-hi els mitjans
per desplegar-les.
De Ciutadans sí que m'ho espero, efectivament, però, que no m'espero és que d'un
partit anomenat socialista i, en tot cas, que encara quedi aquella reminiscència
d'esquerres, em recorda allò, de Eduardo Galeano, que deia: Esta es la escuela del
mundo al revés, yo no entiendo nada.

Alcalde: Moltes gràcies. Algú més té interès a exposar la seva opinió ¿Sí? Per part de
Ciutadans, no. Per part d'Esquerra el senyor Mur:

Senyor Mur: Gràcies.
Bé, en tot cas, per refermar una mica el que deia la Maria.
Nosaltres hem votat favorable aquesta Moció, perquè entenem, precisament, que
totes les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional no tenien cap altre objectiu que el
de reduir la capacitat d'autogovern del Govern de Catalunya.
Com s'ha mencionat, eren lleis que anaven en la línia d'afavorir el benestar de les
persones, jo diria fins i tot que, últimament, quan diem que anem a fer República,
precisament, ens referim a això, a aplicar aquestes lleis que segurament són lleis
purament republicanes i, per tant, enteníem que ara que semblava que les coses
havien canviat, a nivell del Govern espanyol, això podria, hauria de tirar endavant,
això.
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En tot cas, donarem resposta, perdó donem suport a aquesta Moció, clarament,
perquè entenem que són lleis republicanes per fer República. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Sastre vol intervenir, ¿no? Senyor
Terrades, crec que li han suscitat l’interès d’intervenció.

Senyor Terrades: Sí, molt breument,eh.
Les lleis que suspèn el Tribunal Constitucional, és a dir, el Tribunal Constitucional per
què suspèn lleis, doncs, perquè és un mecanisme automàtic que fixa la pròpia llei;
quan el Govern de l'estat recorre una llei al Tribunal Constitucional, el Tribunal
Constitucional no té cap altre remei que suspendre aquella llei; i és el que ha fet el
Tribunal Constitucional amb les lleis que l'anterior Govern d'Espanya havia recorregut
al Tribunal Constitucional. Diguem que la crítica des de la nostra posició, és que
ambdós governs, el de la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya, no
haguessin fet servir, perquè no ho han fet servir, els mecanismes que la pròpia llei
fixa, que és el debat de conciliació entre dos governs respecte a les posicions de
constitucionalitat o no, o estatutària o no que tenen. Esperem que, en aquesta nova
etapa d'un nou Govern d'Espanya i un nou Govern de Catalunya, aquests
mecanismes s'utilitzen abans d'anar al Tribunal Constitucional i que algunes
d'aquestes lleis, que avui estan recorregudes i el TC no ha entrat en el fons de la
qüestió, doncs, es puguin reconduir; és més, el Tribunal Constitucional té cinc mesos
per a aixecar la suspensió de les lleis recorregudes o entrar en el fons de l'assumpte, i
els vull recordar que algunes de les lleis que van ser recorregudes pel govern
d'Espanya al Tribunal Constitucional, el propi Tribunal Constitucional ha aixecat la
suspensió; per exemple la llei de canvi climàtic que hi ha molta gent que se la posa la
boca com que està recorreguda i només hi ha un punt que es manté la suspensió
respecte al principi de constitucionalitat o no, que és el tema del fracking. La resta, el
Govern de la Generalitat podria aplicar perfectament les disposicions de la llei que va
aprovar el Parlament de Catalunya. I, miri, podríem estar d'acord amb instar el Govern
de la Generalitat a signar els recursos necessaris. Algunes de les lleis socials que
vostès feien referència, per cert, aquí no hi ha cap llistat, eh, hi ha una part de la llei
que ha estat recorreguda i altres parts de la llei que no han estat recorregudes, que
són absolutament vigents; ¿i què li falta? ah, ¿què li falta? el recursos econòmics per
tal de tirar-les endavant, per exemple, el de pobresa energètica. I, li recordo, que en el
Govern anterior, no en aquest, però en el Govern anterior, vostès, li donaven
recolzament, infinit, en el Govern el President Puigdemont.

Alcalde: Moltes gràcies. Anem a la següent Moció.

11.5 Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers CUP en
suport al decàleg per revertir la segregació escolar de la FAPAC
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La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada amb els vots favorables
dels Grups Municipals d’ERC-AG-AM i de la pG-CUP-PA; l’abstenció del Grup
Municipal de C’S i els vots en contra dels Grups Municipals del PSC-CP i del
PdeCAT Demòcrates

Identificació de l’expedient:

Moció que presenta el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP en suport al
decàleg per revertir la segregació escolar de la FAPAC
Fets:
La segregació escolar és un mal endèmic del nostre sistema educatiu que lesiona la
cohesió social i trava greument la igualació d’oportunitats. A l’actualitat, lluny
d’apaivagar les desigualtats, el sistema educatiu actua com un agent potenciador de
la bretxa social. Així, a la darrera dècada, s’ha desenvolupat la triple xarxa de centres
educatius: l’escola concertada, l’escola pública d’elit, i l’escola assistencial, on es
trobem els centres etiquetats sota l’eufemisme de màxima complexitat. És en aquests
centres d’alta complexitat on es concentra l’alumnat més vulnerable. Aquesta
concentració en comptes d’afavorir la cohesió i la inclusió social és un factor que
generarà greus problemes de convivència i d’intolerància, per aquest motiu és
imprescindible una actuació determinant i urgent per part de l’administració per no
deixar passar una altra dècada sense posar-hi solucions.
La segregació escolar per motius socieconòmics té com a principal causa el
copagament, la privatització de l’educació i l’existència de concerts educatius, però,
també hi juga un paper fonamental la desregulació de la lliure elecció de centre, que a
l’actualitat es regeix més per lògiques de mercat que no pas de servei públic. És per
això que calen iniciatives polítiques que afavoreixin la creació d’aules heterogènies i
evitin la perpetuació de guetos escolars.
Aquest mes de juny la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de
Catalunya, la FAPAC va presentar un decàleg, fruit del treball de les AMPA membres
de la Comissió de Centres d’Alta Complexitat de la FAPAC amb l’objectiu d’establir
criteris per lluitar contra la segregació escolar i millorar la situació d’aquests centres
educatius que escolaritzen alumnat amb un elevat risc d’exclusió social.
El decàleg inclou una bateria de mesures essencials i urgents per reduir la segregació
escolar com a mal endèmic del sistema educatiu. El decàleg que va presentar la
FAPAC per millorar l’equitat del sistema educatiu és el següent:
1. Universalització del sistema educatiu: tant en horari lectiu com en
extraescolars o lleure.
És evident que el pagament de quotes representa una barrera per l’accés a
determinats centres. En alguns països europeus com Finlàndia està totalment prohibit
que les famílies puguin fer aportacions econòmiques als centres educatius. També
considerem que és imprescindible que els alumnes més vulnerables tinguin accés a
una educació extraescolar o de lleure de manera gratuïta, per tal de garantir el dret a
una educació completa.
2. Incrementar la dotació de recursos humans als centres de màxima
complexitat.
Són necessaris integradors socials, educadors socials, psicopedagogs i mestres
d’educació especial. La reducció de la ràtio a 20 s’ha d’aplicar sense cap mena
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d’excepcions i estranyes negociacions amb les direccions. Per aconseguir un sistema
equitatiu, s’han de posar els recursos allà on són més necessaris.
3. Reserva efectiva de places per a alumnes amb NEE de tipus socioeconòmic i
alumnat afavorit.
Cal un protocol amb pautes ben definides per poder fer una diagnosi correcte
d’alumnes amb necessitats educatives especials. Segons Idescat, actualment la taxa
de pobresa infantil ronda el 30 %, en canvi a primària el alumnes detectats amb NEE
només representen el 5% de l’alumnat total, per tant hi ha una infradetecció molt
acusada.
És necessari aplicar una quota màxima i mínima de reserva de places d’alumnat en
risc d’exclusió social i d’alumnat afavorit, segons recursos i nivell d’estudis superior de
les famílies, afavorint la creació d’aules heterogènies. A altres regions d’Europa,
concretament a Flandes, ja existeixen iniciatives de distribució d’alumnat afavorit que
s’han implementat amb èxit.
4. Elaborar instruccions de bones pràctiques per les Comissions de Garanties
d’Admissió.
Establiment i compliment estricte d’expedients administratius sancionadors pels
centres educatius que no respectin les quotes i per aquelles famílies que falsegin
dades en el procés d’admissió, com per exemple perdre la plaça i/o gratuïtat del
sistema.
5. Blindar la matrícula viva als centres de màxima complexitat.
És important que les aules d’aquests centres es mantinguin estables com signe de
qualitat.
6.Eliminar les diferències horàries entre centres educatius, especialment a
secundària, segons zona educativa.
La diferència horària en secundària entre centres educatius públics i centres educatius
concertats és un greuge comparatiu. La tendència és la dualització dels recursos
públics amb una concentració d’alumnat afavorit a la concertada, i una pública que
resta com assistencial per alumnat desafavorit.
7. Crear programes de suport per la dinamització de les associacions de
famílies dels centres de màxima complexitati promoure la coordinació d’AMPA/
AFA en el territori.
Un dels objectius ha de ser augmentar la participació de famílies ja que estudis
evidencien que és imprescindible la participació de les famílies per l’èxit educatiu de
l’alumnat. També és important crear xarxes d’intercanvi i establir vincles comunitaris
entre les diferents AMPA/AFA d’un territori per tal de veure l’escola com un conjunt i
disminuir la competència entre centres.
8. Revisió del Decret d’admissió d’alumnati eliminació dels punts per ex-alumne
i malaltia digestiva.
És imprescindible revisar el Decret d’admissió d’alumnat per generar un sistema més
just de puntuació que aposti per l’escola de proximitat i faciliti una composició
heterogènia a les aules, reflex de l’entorn on es troba el centre.
9. Reserva de places a la Universitat per alumnes procedents de centres de
màxima complexitat.
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Prioritat a la universitat pública per a l’alumnat de la pública. Existeixen varies
experiències a altres països com Perú o Mèxic que afavoreixen l’accés a estudis
superiors a alumnes més desafavorits.
10. Introduir en el currículum l’educació multicultural i antiracista, així com
posar a l’abast de l’alumnat la possibilitat d’estudiar la seva llengua materna.
Necessitem que el currículum escolar reculli la diversitat cultural de les nostres aules i
que cadascun dels nostres alumnes puguin trobar referents. També es necessari
apostar per una visió menys etnocentrista i introduir conceptes com l’estigmatització,
l’aporofòbia i la discriminació per raó d’origen.
Entenem que les polítiques educatives són les que han d’impulsar el canvi, però es
requereix la coresponsabilitat de tota la comunitat educativa per avançar en la
regressió de la segregació.
Les nostres propostes van encaminades areduir al màxim el nombre de centres
etiquetats com a màxima complexitat, i dotar de més recursos a aquells, que per
segregació urbana, s’hi poden concentrar alumnes més vulnerables. L’escola ha de
ser una eina per la igualació d’oportunitats. L’objectiu últim no és altre que aconseguir
un millor resultat per a la majoria dels alumnes del sistema, sense arraconar de
manera indecent com es fa, en alguns casos, els alumnes considerats no desitjables
ja sigui per condició econòmica, cultural, social, d’origen o de la mena que sigui. Per
tant en interès dels alumnes s’han d’aplicar mesures que incideixin de manera positiva
allà on actualment estan detectats el principals problemes i ineficiències del sistema.
Tenint en compte el decàleg presentat per la FAPAC proposem al Ple de l’Ajuntament
de Granollers els següents
ACORDS
1. Donar suport al decàleg presentat per la FAPAC
2. Instar a la Generalitat de Catalunya a eliminar els ajuts públics a les escoles

que imposen pagament de quotes.
3. Instar a la Generalitat de Catalunya a dotar dels recursos humans necessaris

els centres de màxima complexitat.
4. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a

implementar un programa de matriculacions que tingui en compte la
distribució d’alumnat en risc d’exclusió social i d’alumnat afavorit, afavorint la
creació d’aules heterogènies
5. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a

elaborar instruccions de bones pràctiques per les Comissions de Garanties
d’Admissió que estableixi i exigeixi el compliment estricte d’expedients
administratius sancionadors en cas d’incompliment de les instruccions.
6. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a revisar

el Decret d’admissió d’alumnat, eliminant els punts per ex-alumne i malaltia
digestiva.
7. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a

introduir en el currículum l’educació multicultural i antiracista.
8. Instar al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

a reservar un percentatge equitatiu de places a la Universitat per alumnes
procedents de centres de màxima complexitat.
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9. Eliminar qualsevol ajut o subvenció municipals a les escoles concertades que

imposen pagament de quotes.
10. Garantir a l’alumnat més vulnerable de Granollers l’accés gratruït a activitats

extraescolars i de lleure i establir des de l’Ajuntament mecanismes de
tarificació social a les extraescolars per al conjunt de l’alumnat.
11. Instar a l’Oficina Municipal d'Escolarització de Granollers a blindar la matrícula

viva als centres de màxima complexitat.
12. Promoure des del Consell Escolar Municipal un debat entre els centres

educatius de Granollers per tal de consensuar un horari comú dels centres
educactius de la ciutat.
13. Crear des del Servei d’Educació de Granollers programes de suport per la

dinamització de les associacions de famílies dels centres de màxima
complexitat.
14. Trametre íntegrament el contingut d'aquesta moció a tota la comunitat

educativa: AMPA’s, mestres i professorat (a través de les direccions dels
centres), associacions de veïns, FAPAC, Consell Escolar Municipal i al
Departament d’Ensenyament.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també hi ha demanada intervenció. El senyor Navarro té
la paraula:

Senyor Navarro: Bé, parlem de polítiques d'infància i adolescència; i reitero que el que
deia la meva companya, María, pel que fa "el mundo al revés", perquè pensàvem que
aquest era un tema, doncs, que incitaria a la participació activa amb el vot d'alguns
dels grups que han votat en contra.
Clar, per nosaltres, aquest tema, té molta força si analitzem una mica tot el tema de la
pobresa infantil i, abans en el debat dels altres punts, s'hi ha fet referència.
La pobresa infantil és una pobresa gravíssima que més afecta molt més a la infància
que a la resta de la població i, que a més, en la situació actual de crisi que no hem
revertit, doncs, és molt més present, és molt més present amb l'atur, amb el cos, i els
problemes de vivenda, i en les situacions de desnonament.
Es calcula a Catalunya que, aproximadament, un de cada quatre menors pateix la
pobresa, que li afecta en tots els àmbits, sobretot en l'educatiu, però, no només, en el
tema de salut, també, hauríem de veure quantes criatures a Granollers estan passant
per aquesta situació, clar, el 32'9% a l'any 2014, a nivell de l'Estat, pensem en
quantes criatures estem parlant a nivell de Granollers.
Aquesta crisi que ha afectat molt més als nens i a les nenes, per nosaltres, és
inacceptable que no s'hi facin polítiques per revertir-ho i creiem, ja fa temps que
parlem d'això, que el tema de la segregació escolar i posar-hi mesures per acabar
amb aquest sistema tan pervers de divisió i d'exclusió social, doncs, seria un tema
fonamental.
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La segregació escolar no és nova, el que és cert, és que, amb aquesta situació que
abans descrivia, breument, lesiona molt més a una part dels nens i nenes de la nostra
ciutat i, per tant, lesiona la cohesió social i també trava un element fonamental per
nosaltres que és, la igualtat d'oportunitats; i resulta que, en aquests moments, el
sistema educatiu, tots i totes ho sabem, malgrat no es vulgui afirmar amb la rotunditat
que nosaltres ho fem, actuar com a potenciador i, a Granollers, tenim una triple xarxa
de centres educatius que encara ho fa molt més clar; i tenim uns centres que són els
centres d'alta complexitat on es concentra aquest alumnat molt més vulnerable, i
resulta que la FAPAC, que els hi recordo que és una associació que acull a dues mil
tres-centes AMPES, de set-cents cinquanta municipis i, a més de cinc-centes mil
famílies del nostre país, fa un decàleg, fa un treball amb el qual nosaltres,
evidentment, hi estàvem molt d'acord per demanar una sèrie de mesures per revertir
la segregació escolar i, resulta, que els partits anomenats d'esquerres no donen
suport a una proposta que, el que diu és simplement donar suport al decàleg de la
FAPAC.
Per nosaltres aquest decàleg inclou una bateria de mesures essencials i urgents per
reduir un problema educatiu, però un problema que va lligat a la pobresa infantil, que
és vital per país, perquè molts de nosaltres no estaríem aquí si no fos per l'escola
pública, però aquesta escola pública en alguns dels centres està ferida per no dir una
altra cosa, i clar, el que fèiem nosaltres era proposar a la Generalitat que,
evidentment, és qui té més competències, però, també, a l'Ajuntament una sèrie de
mesures, per exemple eliminar els ajuts públics a escoles que imposen el pagament
de quotes, sense pagament de quotes hi ha alumnes que no tenen llibertat per poder
escollir centre i això passa a la nostra ciutat; dotar de recursos humans necessaris els
centres de màxima complexitat; implementar programes de matriculacions que tinguin
en compte, sobretot, la distribució de l'alumnat en risc d'exclusió social i d'aquest
també, malauradament, a Granollers en tenim molt i només va a uns determinats
centres i no en els altres; d'això n'hem parlat però, és que clar, l'Ajuntament creiem
que també hauria de prendre mesures, mesures polítiques per defensar aquesta part
de la infància, doncs que, està per nosaltres, menystinguda, perquè està patint
aquest problema a la pobresa. Per exemple: eliminar qualsevol ajut o subvenció a les
escoles concertades que imposen el pagament de quotes, perquè torno, eh, aquí
s'està fent una discriminació molt evident i què en el Ple, malgrat, en parlem, ens
costa molt que es diguin les coses clarament, després se'ns acusa de ser dogmàtics
perquè resulta que se'ns diu que, el que estem és en contra de l'escola concertada,
no, perdonin, estem a favor de l'escola pública, això és cert, totalment, però, no estem
en contra de ningú sinó que volem defensar aquestes criatures i, com els dic, creiem
que aquesta oportunitat que ens donava el decàleg de la FAPAC, coincidint amb les
propostes que s'havien fet, valien la pena.
Els recordo que, hem tingut un estudi que s'ha portat a comissions i suposo que no
parlaran de la participació del nostre grup en les comissions, eh senyor Arolas, que no
parlaran d'això, a les comissions de seguiment de l'estudi, sobre segregació escolar,
on, perquè hi havia centres educatius que qüestionaven aquestes mesures, malgrat,
el consens de les famílies i d'altres centres i d'alguns grups polítics, dons, no es van
voler portar a terme. Clar, si veus aquesta visió, entens, perquè ara no es vol defensar
això, però, tinguem en compte que aquí és quan es fan les polítiques d'infància i
joventut. Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies. ¿Hi ha algú altre que vulgui intervenir? ¿Sí? Per part de
Ciutadans, no, per part d'Esquerra, el senyor Mur, endavant:

Senyor Mur: Gràcies, alcalde. Era més per matisar una mica el nostre posicionament.
Nosaltres hem fet un sí que era una mica crític en aquesta Moció, però a vegades hi
ha Mocions que hi ha més punts amb els que estàs més a favor que en contra, i a
vegades passa al revés; en aquest cas enteníem que la majoria de punts hi estàvem a
favor, n'hi havia algun que potser no ho veiem tan clar i, precisament, el senyor
Navarro, ha fet molta insistència en les escoles concertades, nosaltres el que
entenem, en tot cas, no es que estiguem en contra de l'escola pública, tot el contrari,
però, el que entenem és que, avui per avui, les escoles concertades tenen el seu
paper, han d'existir perquè cobreixen un dèficit, diguem-ne, d'escoles que hi ha en el
nostre país, ¡«ojalà»! amb una veritable república tot vagi a parar a un entorn d'escola
pública pura i puguem, llavors tenir-ho, en fi, aconseguir aquest objectiu.
I, una reflexió també. Nosaltres hem donat voltes, també en aquesta Moció i, quan
parlem de segregació escolar, de fet, de segregació dels nens i nenes, dels nois i
noies, entenem que aquesta segregació es produeix, gairebé, més a les activitats
extraescolars que no pas a la pròpia escola, perquè a la pròpia escola, sé cert, que
algunes escoles reben, potser, un tipus de nois i noies de col·lectius molt concrets,
però, el que també és cert i encara més radical, és que a les activitats extraescolars, a
vegades, no en veus cap d'aquests nois i noies i, per tant, és aquí on crec que hem de
fer èmfasi.
I, per això abans, era una intervenció que havíem preparat per quan hem parlat del
Pla de la infància i adolescència, però ens ha semblat que, potser fins i tot, era millor
introduir aquí aquesta reflexió ja que parlàvem de la segregació escolar i és,
precisament, aquest el tema que volíem ressaltar. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part del PDeCAT ¿Sí? Endavant senyor Sastre:

Senyor Sastre: Sí, molt breument, per explicar el sentit del vot. Hem votat
contràriament aquesta proposta.
El senyor Mur deia, doncs, que en aquesta Moció hi havien molts elements, és cert,
és a dir, hi ha molts elements, sol passar que hi ha mocions on hi ha moltes coses, on
hi ha molts acords, on hi ha molts, parlo de la part d'acords, eh, ara no entro a part
dispositiva, que sempre, doncs, hi ha expressions que poden agradar més o menys,
però, en la part d'acords, diguéssim, n'hi ha molts, n'hi ha tants com catorze, no són
pocs i, clar, nosaltres, amb alguns d'aquests acords hi estem a favor i amb alguns no
els veiem clars, no sé si això és ser dogmàtics o no, el senyor Navarro diu que ell és
dogmàtic o que li han dit que és dogmàtic, i que no va en contra la concertada, sinó
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que va a favor de la pública. Bé, jo també vaig a favor del pública però defenso que hi
hagi coexistència dels dos models, i crec que això no és anar contra la pública, sinó a
favor de la coexistència dels dos models; però, per expressar de manera més
detallada quin és el posicionament d'aquest grup, i que no quedi simplement amb un
no, jo faré una lectura ràpida dels acords que hi ha, i en quins donaríem suport i en
quins no, perquè es vegi. Diguéssim, que no és no, en aquest cas, no, no és no, sinó
que, no és no en el conjunt, però en algunes coses o moltes coses si:
-Donar suport al decàleg presentat per la FAPAC. Home, el decàleg són deu coses,
no són els deu manaments, la FAPAC fa molt bona feina però hi han coses amb les
quals podem discrepar la FAPAC i, per tant, no subscriuríem la totalitat del decàleg.
-Instar la Generalitat a eliminar els ajuts públics a les escoles que imposen pagament
de quotes. Les escoles que es paguen quotes, no imposen sinó que hi ha escoles
que es paguen quotes, no estem d'acord amb eliminar-li els ajuts públics.

-Instar a la Generalitat de Catalunya a dotar dels recursos humans necessaris els
centres de màxima complexitat. Sí
-Instar al Departament a implementar un programa de matriculacions que tingui en
compte la distribució d’alumnat en risc d’exclusió social. Sí
-Instar al Departament a elaborar instruccions de bones pràctiques per les Comissions
de Garanties d’Admissió. Sí.
-Instar al Departament d’Ensenyament a revisar el Decret d’admissió de l’alumnat,
eliminant els punts per ex-alumne i malaltia digestiva. No li dic que no, li dic que cal
que revisem els requisits, els revisem tots, no només aquests dos, si no fem, allò,
feina des del principi.
-Instar al Departament a introduir en el currículum l’educació multicultural i antiracista.
Home, és evident que sí.
-Instar al Departament d'Empresa a reservar un percentatge equitatiu de places a la
Universitat per alumnes procedents de centres de màxima complexitat. Doncs, miri,
també li dic que sí.
-Eliminar qualsevol ajut o subvenció municipals a les escoles concertades. No
-Garantir a l’alumnat més vulnerable l’accés gratuït a activitats extraescolars de
l’alumnat. Doncs si, estic d’acord, hi estem d’acord.
-Instar a l’Oficina Municipal d'Escolarització a blindar la matrícula viva als centres de
màxima complexitat. No sé si ho pot fer això l'oficina municipal d'escolarització. ¿Ja
ho fa? Doncs, per tant, jo desconeixia si tenia aquesta potestat estrictament, per tant,
ja ho fa, ja està.
-Promoure des del Consell Escolar Municipal un debat entre els centres educatius per
tal de consensuar un horari comú. Doncs em sembla molt bé que hi hagi aquest
debat.
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- I crear des del Servei d’Educació programes de suport per la dinamització de les
associacions de famílies dels centres de màxima complexitat. Doncs també hi estem
d’acord.
Veurà, per tant, no és que estiguem en contra de la totalitat de la Moció, sinó que hi
ha alguns elements, amb els quals no hi estem d'acord que fan que votem en contra a
la totalitat, però, ja veu que no és terra cremada sinó que hi ha feina per fer i ens hi
trobarà. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades:

Senyor Terrades: Estàvem parlant d'un decàleg. Fins a on arribo jo, un decàleg són
deu; però m'he perdut, em dec d'haver perdut, perquè la Moció en té catorze. Traiem
l'ultim, que és comunicar, en tenim tretze; i si repassem aquests tretze que, hàbilment,
la CUP, Crida per Granollers ha col·locat al damunt de la taula i els comparem amb el
decàleg de la FAPAC, tampoc, no acaba de ser el decàleg de la FAPAC, eh. El títol sí,
eh, però el contingut i, per tant, en algun d'aquests punts hi tenim discrepàncies i, per
això, no li podem donar suport a aquesta Moció, perquè com que tenim el costum de
no votar per separat els punts, o d'introduir esmenes, doncs , se'ns fa difícil.
I, per cert, ho dic perquè a vegades, es diuen coses i queden instal·lades com una
veritat absoluta, l'Ajuntament de Granollers, senyor Navarro, no dóna ni una ajuda, ni
una subvenció a l'escola concertada de la nostra ciutat, ho dic perquè li quedi clar.

TORN DE PRECS I PREGUNTES
Alcalde: Per part de la CUP, endavant:
Senyor Navarro: Tenim un prec, també, parlant d'infància, de polítiques d'infància.
Aquests dies, des del cap del carrer Museu s'està avisant a les persones usuàries que
es tancà el servei de pediatria del mateix, i que escullin el servei al CAP de Sant
Miquel o al de Granollers Nord les Franqueses.
Entenem aquest fet com fet molt preocupant i un retrocés en la malmesa sanitat
pública de la ciutat; i li faríem un prec, senyor alcalde, per tal que, des de l'Ajuntament
es facin gestions per aturar aquesta retallada tal i com han fet, els alcaldes i
alcaldesses, crec que hi ha alguna alcaldessa de la Vall del Tenes, per tal que hi hagi,
doncs, una millora, una recuperació d'aquest servei, que aquest servei no es perdi i,
fins i tot, hi hagi una millora en els mateixos per tal que la ciutadania granollerina
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gaudeix d'uns serveis sanitaris millors i, en aquest cas, la infància i l'adolescència de
nostra ciutat. Gràcies.
Alcalde: En tot cas, tenim el prec. La informació que nosaltres tenim, perquè ens l'ha
traslladat el servei català de la salut, és que, el que es proposa és agrupar, no
eliminar. Agrupar serveis que avui hi ha en el CAP centre al CAP de Sant Miquel,
unificar-los per fer-los millors, per millorar-los. I la nostra posició és que, si aquesta
feina que proposa el Departament no va en el sentit de millorar sinó en el sentit
d'empitjorar, ens trobarà a l'altre costat de la taula, evidentment. ¿Més qüestions? Per
part de Ciutadans, ¿no?, Per part d'Esquerra ¿no? Per part del PdeCAT, Sí, sí,
endavant, perdó:
Senyor Sastre: En aquest cas, abans he fet una recriminació al seu grup. Jo estic, i
ara ho dic com a químic i com a persona, que també creu en la indústria com un factor
d'avenç d'aquesta societat. Jo, en aquesta ciutat en concret, també haig de destacar
que una indústria química no és un polvorí, si no que és una indústria química, on per
cert, treballen persones i, jo com a químic, havia de fer aquest apunt, que molt
correctament, abans ha fet l'alcalde.

Alcalde: No sé si és un prec o una pregunta o interpel·lació o res de tot això.
En tot cas, quedem a disposició de les persones que ens acompanyen.

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